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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 27 APRIL 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. - Afleveren omgevingsvergunning 2021023787 - 2021/043 voor een 

functiewijziging van woning naar handelspand, Zolderstraat 1B, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2021020229 - 2021/042 voor het uitbreiden 

van een woning met winkelruimte na slopen aanpalende woning Otegemstraat 5 

en 7, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021018953 - 2021/61 voor een verbouwing 

met functiewijziging, silo wordt polyvalente ruimte gelegen Transfostraat 5, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021027810 - 2021/60 voor het verbouwen 

en uitbreiden van bestaande woning gelegen Ingooigemstraat 20, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021030481 - 2021/64 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een halfopen woning gelegen Kannootdries 26, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020177312 - 2020/520 voor het bouwen van 

een tuinhuis gelegen Orveiestraat 26, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020178191 - 2021/7 voor het herbouwen 

van garage, na slopen bestaande garages, gelegen Albrecht Rodenbachstraat, 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020177514 - 2020/521 voor een 

functiewijziging van bijgebouw naar handelspand gelegen Scheldestraat 83, 8553 

Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020167694 - 2020/518 voor het bouwen 

van 22 woningen gelegen Frambozenstraat - Aardbeienstraat, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers voor de afbraak van het 

oud schoolgebouw te Heestert. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de lijst van aan te schrijven aannemers voor de afbraak van het 

oud schoolgebouw te Heestert. 

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

Onderwerp 12. - Ondersteuning Leiedal betreffende subsidieaanvraag PDPO. 

BESLUIT 

 Het PDPO focust op plattelandsontwikkeling. Dit project heeft als doelstelling om samen met Inagro en 

Boeren natuur te werken aan klimaatrobuust waterbeheer en duurzame landbouw in de open ruimte 

van het interfluvium.  

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

Onderwerp 13. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: The Finish. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 14. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: De Witte Tijger. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Café Au Casino. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 16. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: 't Leanderhof. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 17. - Vacant verklaren van de functie assistent wegen voor een totaal van 1 VTE. 

BESLUIT 

 De functie assistent wegen wordt vacant verklaard voor een totaal van 1 VTE.  

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

Onderwerp 18. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature expert woon- en leefomgeving. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature expert woon- en leefomgeving wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 19. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature deskundige. 
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BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 20. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 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. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2021 - 

1° deel. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van 

afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 4 

kohierartikels en een bedrag van 361,00 euro. 

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

Onderwerp 23. - Kennisname verslag lokaal woonoverleg. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het lokaal woonoverleg van 1 april 2021. 

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

Onderwerp 24. - Kennisname regiostandpunten voorontwerp voorkeursbesluit complex project 

KBK. 

BESLUIT 
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 Het college neemt kennis van het voorontwerp voorkeursbesluit complex project KBK. 

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

Onderwerp 25. - 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 26. - Bespreking week van de duurzame gemeente. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan de week van de duurzame 

gemeente. 

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

Onderwerp 27. - Bespreking antwoord op klacht. 

BESLUIT 

 Burgemeester Marc Doutreluingne formuleert namens het college van burgemeester en schepenen een 

antwoord op de klacht van Zwevegem Vooruit. 

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

 

 

 


