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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 6 APRIL 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Elke De Ridder, dd. algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Afwezig: Marc Claeys, schepen afwezig voor agendapunten 9 en 13 (conform artikel 27 van 

het decreet lokaal bestuur). 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Aktename van de melding 2021050025 - 2021/98 voor een tijdelijke 

bronbemaling voor het plaatsen van een hemelwaterput gelegen Otegemstraat 

258, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2021006817 - 2021/16 voor het plaatsen van 

een mobiel automaat (regularisatie) gelegen Otegemstraat 274A, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020174536 - 2021/8 voor het verkavelen van 

gronden gelegen Hoge Weg 2, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020155384 - 2020/469 voor renovatie 

schuur en inrichting hoevewinkel, omvormen bestaande bijgebouwen tot 

(vakantie)woning, renovatie woongebouw, overdekt mestvaalt gelegen 

Drielindenstraat 3, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152440 - 2020/475 voor het verbouwen 

van een halfopen woning tot dokterspraktijk en bel-etage woning gelegen 

Engelandlaan 13, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021007916 - 2021/18 voor het aanbrengen 

van gevelbekleding aan de woning gelegen Ellestraat 97, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding 2021050591 - 2020/112 voor een zwemzone in het 

Kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van OC De Brug,  8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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→ Conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat schepen Marc Claeys de 

vergadering tijdens behandeling van agendapunt 9. 

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020167300 - 2020/479 voor het afbreken 

van een afgebrande opslagloods en herbouwen loods gelegen Bossuitstraat 109, 

8552 Moen. 

BESLUIT 

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

→ Schepen Marc Claeys neemt opnieuw deel aan de vergadering. 

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

Onderwerp 10. - Weigeren omgevingsvergunning 2020071835 - 2021/021 voor de aanleg van 

een waterpartij, Perrestraat te 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren van een bebossingsvergunning voor een perceel gelegen langs de 

Feys Hoevestraat. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de bebossingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 12/2021. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

dossiernummer 12/2021. 

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

→ Conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat schepen Marc Claeys de 

vergadering tijdens behandeling van agendapunt 13. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 13. - Eindafrekening voor het vernieuwen van het dak van de schietstand te 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed voor het vernieuwen van het dak van de schietstand te 

Zwevegem. 

→ Schepen Marc Claeys neemt opnieuw deel aan de vergadering. 

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

Onderwerp 14. - Goedkeuring gunning voor de renovatie van fietspaden in de gemeente 

Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning voor de renovatie van fietspaden in de gemeente Zwevegem voor 

dienstjaar 2021 goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring gunning voor het aanbrengen van wegmarkeringen en 

belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning voor het aanbrengen van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem 

voor dienstjaar 2021 goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het aanbrengen 

van belijningen in kader van het parkeer- en circulatieplan - fietszone centrum 

Zwevegem 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het aanbrengen van belijningen in 

kader van het parkeer- en circulatieplan - fietszone centrum Zwevegem 2021 goed.  

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van 

rioleringswerken in de Stedestraat - Stokerijstraat in Zwevegem (fase 15). 
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BESLUIT 

 Het colllege keurt de afkoppelingssubsidie goed. 

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

Onderwerp 18. - Weigering aanvraag voor het plaatsen van 1 wegwijzer voor Roof Solutions. 

BESLUIT 

 Het college weigert de aanvraag voor het plaatsen van een wegwijzer. 

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

Onderwerp 19. - Goedkeuren aanvullend verkeersreglement gemeentewegen 04/2021. 

BESLUIT 

 Het “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door het 

college laatst gewijzigd op 22 december 2020, wordt opgeheven en het nieuw aangepast aanvullend 

reglement met als titel “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van 

Zwevegem – aanpassing april 2021” wordt goedgekeurd. 

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

Onderwerp 20. - Oprichting klimaatfonds - voorstel Leiedal. 

BESLUIT 

 Het college beslist om Leiedal te steunen in de opmaak van een regionaal klimaatfonds. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 268-85. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 260-19. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 23. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Bistro Cappuccino. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 24. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: De Pastisnack. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 25. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Ter Mouter. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 26. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: De Verpozing. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 27. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Bistro Theofiel. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 28. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: De Harlekijn. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 29. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: De Stokerie. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 30. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Hert & Ziel. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 31. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Café Centrum. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 32. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: 't Oud Gemeentehuis. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 33. - Bestellingen. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 34. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 35. - Kennisname van de meerwerken voor de aanpassing van het stooklokaal in 

het Nieuw Transfo kantoorgebouw. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de meerwerken voor de aanpassing van het stooklokaal in het Nieuw 

Transfo kantoorgebouw. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname Erkend Lokaal Loket Kinderopvang 0-3 jarigen. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing tot toekenning van een 

subsidie aan een lokaal loket kinderopvang. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname inhoud Infopunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende 

uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname schrijven Lorsch. 

BESLUIT 
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 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de burgemeester van 

Lorsch d.d 25 maart 2021, aangaande het uitstellen van de verbroederingsfeesten omwille van de 

huidige corona pandemie. 

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

Onderwerp 39. - 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 40. - Kennisname selectieverslag ontwerpers Kappaertsite. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het selectieverslag ontwerpers Kappaertsite. 

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

 

 


