
 

 
 

 

AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD 

 op 22 FEBRUARI 2021  

 

De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden digitaal* te vergaderen,  

op maandag 22 februari 2021 om 19.00 uur, met volgende agenda: 

OPENBARE ZITTING 

1.  Kennisname verslagen adviesraden. 

2.  Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de 

gegevensuitwisseling. 

3.  Toekenning injectietoelage aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds. 

4.  Toekenning toelagen 2021 (deel 1). 

5.  Principiële beslissing met het oog op de ruiling met opleg van onroerende goederen, meer bepaald de 

ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, en het Parochiaal 

Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, tussen de gemeente 

Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem. 

6.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling gelegen langs de 

Processieweg te Moen, namelijk "ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT". 

7.  Goedkeuring huurovereenkomst in kader van het realiseren van het project Beerbos in de Bruqstraat - 

Beerbosstraat in Sint-Denijs. 

8.  Verlenen advies over de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Omleidingsweg 

Anzegem. 

9.  Goedkeuring reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein. 

10.  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen Deerlijk, Harelbeke en 

Zwevegem voor de heraanleg van de Kleine Brandstraat - 's Gravenstraat - Deerlijkstraat, grens 

Zwevegem. 

11.  Goedkeuring ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor de renovatie van fietspaden in de gemeente 

Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

12.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de Vande 

Vennestraat in Zwevegem. 

13.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Bossuitstraat in 

Moen. 

14.  Voordracht van een raadslid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG en vervangen 

van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG. 

15.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 



 

Publiek zal de livesessie kunnen volgen via: https://web-zwevegem.streamovations.be/ 
 

Te Zwevegem, 22 februari 2021 

De algemeen directeur De voorzitter 

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet 
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