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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 12 JANUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 25 januari 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

gelegen aan de Otegemstraat 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020147827 voor opslag gevaarlijke 

producten op de exploitatie gelegen Pontstraat 93 8551 Heestert. 
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BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020119688 - 2020/329 voor een 

functiewijziging van woning naar handelsruimte - trimsalon, Gaversstraat 17 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020123380 - 2020/346 voor het bouwen van 

een woning, Bossuitstraat 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020144635 - 2020/145 voor het schilderen 

van gevel, wijziging gevelsigning en verplaatsen inkom, Avelgemstraat 100E 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020094650 - 2020/264 voor het bijstellen 

van een verkaveling, Europaplein 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020146742 - 2020/411 voor het verbouwen 

van een woning, Beekstraat 30 8550 Zwevegem. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020142168 - 2020/395 voor het plaatsen 

van een carport, Engelandlaan 18 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020133379 - 2020/378 voor het uitbreiden 

woning na sloping achtergebouwen, Hinnestraat 45 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020146308 - 2020/410 voor het vellen van 

een boom, Moenhage 10 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152788 - 2020/430 voor het rooien van 

een boom, Hinnestraat 19 bus G te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020116371 - 2020/330 voor bijstelling van 

een verkaveling, hoek Kaveiestraat - Kannootdries 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent groen. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature assistent groen wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 16. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent wegen. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature assistent wegen wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 17. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature beambte schoonmaak. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature beambte schoonmaak wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 18. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige informatiebeheer. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige informatiebeheer wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Hernieuwing inschrijving gebruikersovereenkomst Wijkwerken.  

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de hernieuwing van de gebruikersovereenkomst Wijkwerken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Bestellingen. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 21. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 22. - Kennisgeving van het arrest in de vordering tot vernietiging d.d. 17 december 

2020 betreffende de bouw en exploitatie van twee windturbines op de percelen 

gelegen 8530 Harelbeke en 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het schepencollege neem kennis van het arrest in de vordering tot vernietiging. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 23. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 25. - Kennisname resultaten bevraging ouders en personeel voor deelraden 

schoolraad voor de gemeentescholen Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de bevraging ouders 

en personeel voor deelraden schoolraad voor de gemeentescholen Zwevegem. 

 


