BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

Onder voorbehoud van goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen in volgende zitting

Zitting van woensdag 31 maart 2021
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Afwezig/verontschuldigd:
Kristof Chanterie: Schepen afwezig voor 49, 50, 51, 52, B2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, B3, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72
Maria Polfliet: Schepen afwezig voor 46 (cfr. DLB art. 27 en art. 50)

De vergadering vangt aan om 09.45 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
De bestelbonnen, invorderingsstaten en betaalbaarstellingen tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
2.

Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Albrecht Rodenbachwijk 56, 8792 Waregem
DB
Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken thv Albrecht
Rodenbachwijk 56, 8792 Waregem.
Het College: goedgekeurd tot betaling van de interventiekosten.
3.
Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Liebaerdstraat 14, 8792 Waregem DB
Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering
thv Liebaerdstraat 14, 8792 Waregem.
Het College: goedgekeurd tot betaling van de interventiekosten.
4.
Goedkeuring uitbetaling eerste schijf investeringstoelage aan Akabe Funk
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de eerste schijf van de toegekende investeringstoelage
aan Akabe Funk goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
5.
Kennisname timing herinrichting kerk H Familie
Kennisname timing herinrichting kerk H Familie
Het College: kennisname.
6.
Kennisname bisschoppelijke decreten m.b.t. De Jager, De Biest en het Gaverke
Aan het college worden de bisschoppelijke decreten m.b.t. De Jager, De Biest en het Gaverke voorgelegd
ter kennisname.
Het College: kennisname.
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AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
7.
Vernieuwing servers, storage en back-up – afroep S-P1-16
Het college keurt de aankoop m.b.t. de vernieuwing van de servers, storage en back-up goed.
Het College: goedgekeurd.
8.
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
PATRIMONIUM
Patrimonium
9.
Aanvraag terras voor Sushi Home
De aanvraag voor een tijdelijk terras thv restaurant Sushi Home wordt voorgelegd.
Het College: goedgekeurd cfr. advies diensten. Gratis gebruik van parkeerplaatsen.
10. Aanvraag terras voor Café Den Arrivée
De aanvraag voor een tijdelijk terras thv café Den Arrivée wordt voorgelegd.
Het College: goedgekeurd. Inname van openbaar domein beperken tot gevelbreedte.
11. Aanvraag terras voor frituur 't Perron
De aanvraag voor een tijdelijk terras thv frituur 't Perron wordt voorgelegd.
Het College: niet goedgekeurd.
12. Aanvraag terras Boudin thv Sint-Elooisplein, 8793 Waregem
De aanvraag voor de plaatsing van een terras door Boudin wordt voorgelegd.
Het College: geen permanente uitbating. Toelating beperkt tot periode van vrijdag voor Pasen tot en
met eerste weekend van oktober.
PERSONEEL
Personeel
13. Vacantverklaring administratief medewerker communicatie (C1-C3)
Vacant verklaren van openstaande functie en bepalen van modaliteiten voor de selectieprocedure
Het College: goedgekeurd. Functie wordt vacant verklaard.
14. Aanstellingen administratief-technisch medewerker wegen- en waterinfrastructuur (C1-C3)
Aanstelling in vacante functie vanuit de wervingsreserve voor administratief-technisch medewerker
Het College: goedgekeurd. xxxx wordt aangesteld als administratief-technisch medewerker wegen- en
waterinfrastructuur.
17. Aanstellingen administratief medewerker stedelijke werkplaats (C1-C3)
Aanstelling in deze functie vanuit de wervingsreserve van administratief-technisch medewerker
Het College: goedgekeurd. xxxx wordt aangesteld als administratief medewerker stedelijke werkplaats.
18. Verlengen tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)
Verlengen tijdelijke aanstelling binnen in de bibliotheek om afwezigheden op te vangen
Het College: goedgekeurd.
Stedelijk Onderwijs
19.

Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen examenjury beleidsondersteuner stedelijke
kunstacademie
De selectiecommissie voor beleidsondersteuner stedelijke kunstacademie wordt nominatief vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen
Het College: vastgesteld.
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SECRETARIAAT
Secretariaat
20. Afsprakennota Leiedal 2021-22: begeleiding projectsubsidie stadskernvernieuwing (DB)
De afsprakennota van Leiedal met nummer 2021-22 voor de begeleiding bij de aanvraag voor de
projectsubsidie stadskernvernieuwing wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het College: goedgekeurd.
21. Kennisname verslag vergadering managementteam 15/03/2021
Het verslag van de vergadering van het managementteam van 15/03/2021 wordt voor kennisname
voorgelegd.
Het College: kennisname.
22. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd:
- CC De Schakel: raad van bestuur 07/12/2020
Het College: kennisname.
23. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- Leiedal: raad van bestuur 26/02/2021 en 12/03/2021
- Gaselwest: raad van bestuur 10/02/2021
Het College: kennisname.
ARCHIEF
Archief
24. Erfgoeddag
Op erfgoeddag 2021 wordt nieuwe erfgoedwandeling gelanceerd
Het College: goedgekeurd.
BURGERZAKEN
Burgerlijke stand
25. Huwelijken en jubilea - week 14
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
OMGEVING
Ontwikkeling
27. Attest tot grondverkoop: DELESIE Patrick (V/3018/3)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Het College: goedgekeurd. De verkavelaar wordt gemachtigd om al de kavels uit de verkaveling te koop te
stellen en te verkopen.
28. Ter kennisgeving: verslag plenaire vergadering RUP 25-1 Sprietestraat
Het verslag van de plenaire vergadering van het RUP 25-1 Sprietestraat van 15 maart 2021.
Het College: kennisname.
Wonen
29. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Het College: goedgekeurd. Vrijstelling leegstandsheffing wordt toegestaan.
30. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er wordt één aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Het College: goedgekeurd. Woning wordt geschrapt uit leegstandsregister.
Vergunningen
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31.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv pr
(OMV/2021/00060)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv pr tot het
omgevingsaanleg project Dompelpark te Hazepad 1 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder
2de afdeling, sectie A, perceel 204D, 206B4, 206G6, 206H6, 206T4, 206W4, 206X4, 207E, 207F, 208F,
210A, 213A, 215/02_, 215P, 215V, 215W, 262X, 262Y, 264E2, 264G2, 264L2, 267C, 267D, 268A, 270D2,
275C4, 275V4, 275W4, 877A, 877B, 877C.
Het College: voorwaardelijk gunstig advies.
32. Administratieve lus: HCP bvba (OMV/2020/00539)
Administratieve lus wordt toegepast voor de aanvraag van HCP bvba tot het bouwen van 10
schakelwoningen na slopen bestaande bebouwing te Grote Heerweg 307 te 8792 Waregem.
Het College: goedgekeurd. Akkoord met toepassen van administratieve lus en termijnverlenging tot
25/06/2021.
33. Omgevingsvergunning: ISCHGL GROUP bv (OMV/2021/00015)
Aanvraag van ISCHGL GROUP bv tot het verbouwen van bijgebouw tot café te Grottelaan 1 te 8793
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 369E, 379_, 380B.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
34. Omgevingsvergunning: DEJAEGHERE Jürgen (OMV/2021/00042)
Aanvraag van DEJAEGHERE Jürgen tot het wijzigen van functie: van kantoor naar wonen te Putmanstraat
14 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 267X2.
Het College: goedgekeurd.
35. Omgevingsvergunning: ALLEGAERT Maarten - BEECKMAN Sophie (OMV/2021/00034)
Aanvraag van ALLEGAERT Maarten - BEECKMAN Sophie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande
woning te Toekomststraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C,
perceel 468H15.
Het College: goedgekeurd.
36. Omgevingsvergunning: DESLOOVERE Sander - CLAEYS Deborah (OMV/2021/00026)
Aanvraag van DESLOOVERE Sander - CLAEYS Deborah tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande
woning te Meierie 53 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel
448V4.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
37. Omgevingsvergunning: DEMEULEMEESTER Jacques (OMV/2021/00014)
Aanvraag van DEMEULEMEESTER Jacques tot het plaatsen van afdak te Millenniumstraat 50 te 8793
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 166V2.
Het College: goedgekeurd.
38. Omgevingsvergunning: Renson Ventilation nv (OMV/2021/00091)
Aanvraag van Renson Ventilation nv tot het aanpassen van indeling vergunde appartementen A-12.1 en A12.2 (regularisatie) te Zuiderlaan 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling,
sectie C, perceel 1449B.
Het College: goedgekeurd.
39. Omgevingsvergunning: VANDAMME Jeffrey - CHRISTIAENS Loes (OMV/2020/00511)
Aanvraag van VANDAMME Jeffrey - CHRISTIAENS Loes tot het verbouwen van bestaande woning + bouwen
van tuinberging en carport + overdekte autostaanplaats na slopen bestaande bijgebouwen te Leiestraat
128 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 726X.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
40. Omgevingsvergunning: VAN ASSCHE Jasper - LIBBRECHT Claudia (OMV/2020/00518)
Aanvraag van VAN ASSCHE Jasper - LIBBRECHT Claudia tot het bouwen alleenstaande woning met carport
te Schoendalestraat 62 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A,
perceel 356N2, 356S2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
41. Omgevingsvergunning: HAERINCK Vincent - DEFOOR Jennifer (OMV/2021/00022)
Aanvraag van HAERINCK Vincent - DEFOOR Jennifer tot het verbouwen van bestaande woning tot woning
met dierenartsenpraktijk te Kortrijkseweg 253 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de
afdeling, sectie A, perceel 393R3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
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42. Omgevingsvergunning: CASTELLANA Julie - MEYHUI Ann (OMV/2021/00016)
Aanvraag van CASTELLANA Julie - MEYHUI Ann tot het herbouwen van woning na slopen bestaande te
Liebaardstraat 110 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel
118D.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
43. Omgevingsvergunning: VANDEWIELE Lieven (OMV/2020/00488)
Aanvraag van VANDEWIELE Lieven tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Deerlijkseweg
89 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 315L, 315P.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
44. Omgevingsvergunning: COUSSEMENT Frederik - VAN WEHAEGE Nancy (OMV/2021/00017)
Aanvraag van COUSSEMENT Frederik - VAN WEHAEGE Nancy tot het bouwen van zwembad + poolhouse te
Millenniumstraat 37 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel
166Z3.
Het College: goedgekeurd.
45. Omgevingsvergunning: SCHOORENS Bernard (OMV/2020/00569)
Aanvraag van SCHOORENS Bernard tot het slopen van garage + aanleggen van verharding te Churchilllaan 8
te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 294C4.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
46. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2020/00549 - 2462N1)
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van elektriciteitscabine 20890 te Spitaalstraat zn
te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 511K.
Het College: uitgesteld.
47. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Agentschap Wegen & Verkeer (OMV/2020/00542
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij het departement Omgeving, van Agentschap Wegen &
Verkeer – afdeling West-Vlaanderen tot het aanleggen van De Vlecht op aansluitingscomplex nr.5 met E17
te Anzegemseweg, Flanders-Fieldweg te 8790 Waregem werd vergund onder voorwaarden door het
departement op 23 maart 2021.
Het College: kennisname.
48. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
Milieu
49. Korte keten-promotie 2021
Organisatie van actie voor promotie rond korte keten
Het College: goedgekeurd. Actie mag verder uitgewerkt worden.
50. Slotmoment klimaatbendes
Organisatie van een coronaproof event voor de klimaatbende van Waregem
Het College: goedgekeurd.
51. Plan wonderwoudje
het voorlopig plan van het wonderwoudje wordt voorgelegd
Het College: goedgekeurd met bemerkingen.
52. jaarverslag milieucoördinator
kennisname van het jaarverslag 2020 milieucoördinator stedelijke werkplaats
Het College: kennisname.
B2
hondenlosloopzone
Er wordt gezocht naar een goede locatie voor een hondenlosloopzone.
Het College: de zone in de Mirakelstraat moet onderzocht worden naar inrichting voor hondenlosloopzone.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
53. vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen: openen offertes DB
openen offertes voor het vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame materialen
Het College: offerten geopend.
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54. Maaien rond hindernissen bermen voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024:gunning
gunnen van de opdracht 'maaien rond hindernissen bermen'
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Werkplus vzw.
55. Uitvoeren asfaltwerken i.f.v. het parcours BK 2021:gunning
gunnen van de opdracht 'uitvoeren asfaltwerken'
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Vanden Buverie.
57. Omgevingswerken site scouts&rugby: VS 1
goedkeuren VS 1 van de opdracht 'omgevingswerken site scouts&rugby
Het College: goedgekeurd.
58. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
Aanvraagvergunning van Telenet thv Zuiderlaan 31.
Het College: goedgekeurd.
59. Nutsleidingen: Proximus: aanvraagvergunning
Aanvraagvergunning tot plaatsen proximusinfrastructuur thv Stationsstraat-Vijfseweg, Keukeldam en
Slekkeput-Boulezlaan-Baanstknokstraat.
Het College: goedgekeurd.
VERKEER
Verkeer
60. vaststellen aanvullend verkeersreglement Oblatenstraat DB
In de Oblatenstraat komt een verkeersluwe verbinding tussen het Margaretapark en de voetweg langs de
kerk. Enkel voetgangers, fietsers en paarden mogen deze verkeersluwe verbinding gebruiken.
Het College: vastgesteld.
61. vaststellen aanvullend verkeersreglement Platanendreef DB
De parking tussen de kerk en de school wordt heraangelegd als park. Enkel voetgangers, fietsers en
paarden zijn toegelaten in dit park. In de Platanendreef wordt een schoolstraat ingericht in de
schoolspitsuren tussen de Blauwe Zwaanstraat en de Remi Vanmeerhaeghestraat
Het College: vastgesteld.
62. vaststellen aanvullend verkeersreglement Felix Verhaeghestraat DB
In de Felix Verhaeghestraat wordt de voorrang van rechts afgeschaft op de kruispunten met de Lijsterlaan
en Veldloopstraat.
Het College: vastgesteld.
63. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
B3
aanduiding fietsstraten op wegdek
De aanduiding van fietsstraat in sommige straten komt los.
Het College: de aanduiding van fietsstraat op het wegdek moet hersteld worden waar nodig (o.a.
Holstraat).
GEBOUWEN
Gebouwen
64. Pandcomplex, hernieuwbouw, stadhuis overkant: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: standpunt: geen afzonderlijke tellers voorzien per module. Huidig brandalarm blijft
behouden.
65. Pandcomplex, hernieuwbouw, luifel stadswinkel: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: standpunt: nieuwe luifel aan stadswinkel wordt doorgetrokken.
66. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
College van burgemeester en schepenen woensdag 31 maart 2021

6

67. Stadhuis, ruimten stedelijke diensten: ter bespreking
Er wordt gevraagd om dit te bespreken.
Het College: werd besproken.
68. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren toewijzing DB
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Werkplus.
69.

Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen, ontwerper: voorstel
goedkeuren aan te schrijven ontwerpers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Het College: goedgekeurd met aangepaste lijst.
70. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
71. ’t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
72. Vinkenzettingen
Jaarlijks organiseren de Waregemse vinkenmaatschappijen zettingen op diverse parcours. Ze vragen
hiervoor de toelating.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
73. Voortraject BK Wielrennen 2021
Voortraject BK Wielrennen 2021
Het College: goedgekeurd. Wielerbox Bidon Collant: uitgesteld.
Alles mag voorbereid worden onder de voorwaarde dat het ten gevolge corona kan geannuleerd worden
met minimale kosten.
74. Annulatie Waregem Beach 2021
Annulatie Waregem Beach 2021
Het College: kennisname.
75. Aanvraag zichtbaarheidsactie door ACV West-Vlaanderen
Aanvraag zichtbaarheidsactie door ACV West-Vlaanderen op bedrijvenzone Waregem-Deerlijk.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
76. Delorean club Belgium Day
Delorean club Belgium Day
Het College: niet goedgekeurd. Oorspronkelijke beslissing blijft. Dus niet op het domein
rijden/stationeren/parkeren.
77. Muziekvergunning: opname dansfilmpjes Let's Dance
Aanvraag opname dansfilmpjes door Let's Dance in park Baron Casier op zondag 30 mei voor digitaal
optreden.
Het College: goedgekeurd cfr. advies diensten.
Muziekvergunning max. 95dB tot 17.00u.
78. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Het College: niet goedgekeurd cfr. advies dienst.
Communicatie
79. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: werd besproken.
80. Promo wekelijkse markten via Facebook
Promo wekelijkse markten via Facebook
Het College: goedgekeurd.
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81. Prijzenpakket De Sprong
Bepaling prijzen winnaar wedstrijdvraag De Sprong
Het College: pakket van de korte keten wordt gegeven.
82. Wekelijkse stadsinfo in april
Het Gouden Blad verschijnt niet in april (door coronamaatregelen). Voorstel om in deze periode 1 keer
een papieren nieuwsbrief uit te geven.
Het College: goedgekeurd. De derde week van april ipv 19 april wordt voorgesteld.
Sport
84. Annulatie Kwaeremont Belisol Classic 2021
Annulatie Kwaeremont-Belisol Classic 2021 voor wielertoeristen 1 en 2 mei 2021.
Het College: kennisname.
85. Huurvrijstelling trampolinehal
Huurvrijstelling trampolinehal Beveren-Leie
Het College: goedgekeurd.
86. Vraag SV Zulte Waregem ivm afsluiting
Vraag SV Zulte Waregem ivm afsluiting T8
Het College: werd besproken.
87. Vraag Jump World ivm sportkampen
Vraag Jump World ivm sportkampen
Het College: goedgekeurd cfr. advies diensten.
88. Sporthulde
Sporthulde op aangepaste coronaproof manier
Het College: goedgekeurd.
JEUGD
Jeugd
89. Gebruik De Kernelle Speelpleinwerking De Speelberg
Speelpleinwerking De Speelberg zocht nog een extra locatie om een bubbel van 10 te kunnen organiseren
tijdens de 2e week van de paasvakantie
Het College: goedgekeurd.
90. inspraakmomenten speelruimtes
Na een eerste verkennende inspraakronde volgt een laatste definitieve inspraakmoment met verschillende
wijken. Een oplijsting van de straten en manier van werken.
Het College: kennisname.
LOKAAL MONDIAAL BELEID
lokaal mondiaal beleid
91. Gebruik lokalen stedelijke kunstacademie 2021-2022 door CVO Miras
Gebruik lokalen stedelijke kunstacademie 2021-2022 door CVO Miras voor de NT2-lessen
Het College: goedgekeurd.
EINDE ZITTING: 12.00 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 7 april 2021
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Guido De Langhe
Algemeen directeur
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