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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 4 MEI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Isabelle Degezelle, dd. secretaris voor agendapunt 24; 

Afwezig: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur afwezig voor agendapunt 24. 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Aktename van de melding 2021072980 - 2021/145 voor het plaatsen van een 

propaangastank van 1.600 liter gelegen Oude Lettenhofstraat 14, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020173014 - 2020/492 voor het bouwen van 

een woning gelegen Beekstraat 33D, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021024728 - 2021/48 voor het uitbreiden 

van de woning gelegen Nachtegaalstraat 11, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021009866 - 2021/26 voor het oprichten van 

een vrijstaand bijgebouw als uitbreiding bedrijfsruimte gelegen Spinnerijstraat 6, 

8552 Moen.  

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021025917 - 2021/50 voor het uitvoeren van 

gevelwerken aan de woning gelegen Stationsstraat 5, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021011879 - 2021/41 voor het verbouwen 

van woning + herbouwen bijgebouw, Pontstraat 52, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020162563 - 2020/514 voor afbraak oude 

stallen, bouwen nieuwe loods, overdekken mestvaalt, aanleggen opslagput 

regenwater, betonverharding en IIOA gelegen Tempelstraat 1, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021001800 - 2021/6 voor het bouwen van 

een tuinhuis gelegen Bakkerijstraat 1, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021005847 - 2021/38 voor het verbouwen 

van een showroom en aanpalende woning gelegen Stationsstraat 47, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2021025595 - 2021/49 voor een 

functiewijziging van woning naar bureau gelegen Harelbeekstraat 170, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021028233 - 2021/054 voor het plaatsen 

en exploiteren van een hoogspanningscabine gelegen Stedestraat 2 - Otegemstraat 

319, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020164329 - 2020/504 voor het aanleggen 

parking voor stallen wagens na slopen bestaande woonhuis met handelszaak 

gelegen Kortrijkstraat 88, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 14. - Verlenen omgevingsvergunning 2021000027 - 2021/003 voor het bouwen 

van een carport, Kampenhove 12, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen. 

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

Onderwerp 15. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2021024903 - 2021/100 voor 

regulariseren van zwembad, bouwen tuinhuis en aanleggen betonverharding 

gelegen Kooigemstraat 69A, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college adviseert om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 16. - Beslissing inzake ingediend bezwaarschrift tegen de weigering van de 

vrijstelling voor leegstand. 

BESLUIT 

 Het college blijft bij hun standpunt na gemotiveerde weerlegging van het bezwaarschrift. Met name 

een weigering voor de vraag tot vrijstelling voor leegstand op het pand in de Waffelstraat 6 te 

Heestert."  

  

 

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

Onderwerp 17. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg van Bos - Waterhoevebos in 

Sint-Denijs - dossiernummer BOS aanleg 01/2021. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg van Bos - Waterhoevebos in Sint-Denijs - 

dossiernummer BOS aanleg 01/2021. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen grondvergunning 204-54. 

BESLUIT 
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 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 19. - Aanvraag bijzondere toelage organisatie EK Dorp Sparta Heestert van 11 juni 

2021 tot 11 juli 2021. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 20. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: De Vrijheid café. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 21. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Frituur 't Pleintje. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 22. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: K-fee De Beer. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 23. - Vacant verklaren van de functie beleidsmedewerker strategisch team in 

contractueel verband.  

BESLUIT 

 De functie beleidsmedewerker strategisch team wordt vacant verklaard. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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→ Conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat de algemeen directeur de zaal 

voor behandeling van agendapunt 24. 

Schepen Isabelle Degezelle neemt de taak van secretaris op zich. 

Onderwerp 24. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature beleidsmedewerker 

strategisch team.  

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature beleidsmedewerker strategisch team wordt vastgesteld. 

→ De algemeen directeur neemt opnieuw deel aan de zitting. 

 

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

Onderwerp 25. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature assistent wegen. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature assistent wegen wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 26. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature directeur basisonderwijs. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature directeur basisonderwijs wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 27. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature directeur buitengewoon onderwijs. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature directeur buitengewoon onderwijs wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 28. - Goedkeuring uitbreiding EagleBe software voor het evenementenloket. 

BESLUIT 

 Het college geeft de goedkeuring voor de uitbreiding EagleBe software voor het evenementenloket.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 29. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 30. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 31. - Kennisname rapport audit patronale lasten uitgevoerd door de firma Fiabilis.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het rapport van Fiabilis.  

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

Onderwerp 32. - Kennisname schrijven oprichting woonmaatschappij regio Waregem-

Harelbeke. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het schrijven van Mijn Huis Harelbeke en Helpt Elkander Waregem d.d 

16 maart 2021 betreffende de oprichting van een Woonmaatschappij regio Waregem-Harelbeke. 

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

Onderwerp 33. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden. 

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

Onderwerp 34. - Bespreking aanvraag pop-up zomerbar Barkada (Partymate). 

BESLUIT 
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 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de aanvraag voor het plaatsen 

van een pop-up zomerbar Barkada (Partymate), mits beperking van de openingsuren. Openingsuren:  

- Juni & september: van donderdag tot zondag van 14 uur tot 23.30 uur. 

- Juli & augustus: van dinsdag tot zondag van 14 uur tot 23.30 uur. 

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

Onderwerp 35. - Bespreking aanvraag pop-up zomerbar Banhoutbosbar. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van de pop-up 

zomerbar Banhoutbos tijdens de periode 1 juli 2021 t.e.m. 31 augustus 2021. 

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

Onderwerp 36. - Bespreking aanvraag fondsenwerving werkgroep Fair Trade. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Noord-Zuidadviesraad (werkgroep 

Fair Trade) om een standplaats in te nemen op de markt op dinsdag 8 juni 2021 en dinsdag 13 juli 

2021 voor de verkoop van fondsenwervingsmateriaal. 

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

 

 

 


