BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

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

Zitting van woensdag 23 juni 2021
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Bruno De Backer: Adjunct-algemeendirecteur
Afwezig/verontschuldigd:
Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, B1, 97, 98
Guido De Langhe: Algemeen directeur

De vergadering vangt aan om 10.10 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
Overeenkomst vaccinatiecentrum Waregem Expo (GR 6/07/2021)
Overeenkomst tot organiseren van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo.
Het College: goedgekeurd. Punt wordt geagendeerd op gemeenteraad van juli.
2.
vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Waregem
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Waregem dient te worden
vastgesteld door de gemeenteraad.
Het College: goedgekeurd. Punt wordt geagendeerd op gemeenteraad van juli.
3.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
4.
Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een
besluit.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Deel beslissing college dd. 21/04/2021 mbt naheffing 107700217722 wordt ingetrokken.
5.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: ambtshalve
2020
Het kohier belasting op inname openbaar domein ambtshalve 2020 wordt voorgelegd. Aan het college
wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
6.
kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Het College: kennisname.
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AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
7.
Aankoop diverse werktuigen groendienst - gunning DB
Het college gunt de opdracht voor het leveren van werktuigen voor de groendienst aan de firma Buyse uit
Waregem.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Henk Buyse.
8.
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
PATRIMONIUM
Patrimonium
9.
Aankoop perceel grond hoek Desselgemseweg-Caseelstraat, 8790 Waregem (GR 06/07/2021)
Er wordt voorgesteld om de aankoop van het perceel grond gelegen hoek Desselgemseweg - Caseelstraat
te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
Het College: goedgekeurd. Punt wordt geagendeerd op gemeenteraad van juli.
10. Gratis grondoverdracht strook grond (wegenis) thv Europalaan, 8790 Waregem (GR 06/07/2021)
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de strook grond (wegenis) thv de Europalaan, 8790
Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het College: goedgekeurd. Kosten voor gratis grondoverdracht ten laste van de stad.
Punt wordt geagendeerd op gemeenteraad van juli.
11. Recht van opstal cafetaria visvijvers Desselgem - voorstel inplanting
De toekomstige uitbaters van de cafetaria aan de visvijvers Desselgem doen een voorstel tot inplanting
van de cafetaria in functie van het vestigen van het recht van opstal.
Het College: goedgekeurd.
12. Verkoop pastoriewoning Nieuwenhove
De verkoop van de pastoriewoning Nieuwenhove wordt voorgelegd.
Het College: goedgekeurd. Maxim Buyle wordt aangesteld voor de opmaak van het schattingsverslag.
Notaris Marie Himpe wordt aangesteld voor het opstarten van de procedure voor openbare verkoop van de
woning.
PERSONEEL
Personeel
15. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - definitieve beslissing
Definitieve beslissing wordt genomen inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling
wegens een beroepsziekte
Het College: goedgekeurd cfr. voorstel dienst.
16. Vaststellen kandidatenlijst interne personeelsmobiliteit technieker chauffeur
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Het College: vastgesteld.
17. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)
Tijdelijke aanstelling binnen in de bibliotheek om afwezigheden wegens verlofsysteem op te vangen
Het College: goedgekeurd.
Stedelijk Onderwijs
18. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2021-2022
Voor de 5 stedelijke basisscholen wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld
Het College: goedgekeurd.
19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: voorstel invulling lestijdenpakket
Het voorstel van de structuur van en de tijdelijke aanstellingen in het stedelijk basisonderwijs voor het
schooljaar 2021-2022 wordt goedgekeurd.
Het College: goedgekeurd.
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20. Stedelijke kunstacademie: aanstellen beleidsondersteuner
Aanstellen in de vacante functie van beleidsondersteuner in de stedelijke kunstacademie vanuit de
wervingsreserve
Het College: goedgekeurd. xxxxx wordt aangesteld in de functie van beleidsondersteuner in de stedelijke
kunstacademie.
SECRETARIAAT
Secretariaat
21. definitieve agenda gemeenteraad 6 juli 2021
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 6 juli 2021 goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
22. goedkeuren protocol tussen VZW Aquaflanders en Stadsbestuur Waregem
in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van persoonsgegevens vervat in de
keuringsattesten van de VZW Aquaflanders worden afspraken tussen VZW Aquaflanders en het
Stadsbestuur Waregem vastgelegd in een protocol.
Het College: goedgekeurd.
23. toegangskaarten Waregem Koerse
Aangezien het aantal toegangskaarten voor Waregem Koerse beperkt is, moeten keuzes gemaakt worden
welke doelgroepen in aanmerking komen.
Het College: werd besproken. Toegangskaart voor alle medewerkers wordt voorzien.
24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- CC De Schakel: raad van bestuur 10/05/2021
- Jeugdraad: algemene vergadering 31/05/2021
- Gecoro: 31/05/2021
Het College: kennisname.
25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- Zefier: algemene vergadering 10/06/2021
- Mijn Huis: raad van bestuur 25/05/2021
- Zuidwest: raad van bestuur 18/05/2021
Het College: kennisname.
BURGERZAKEN
Bevolking
26. Aanvraag tot bekomen van niet-openbare informatie uit bevolkingsregisters
Aanvraag van een genealoog om niet-openbare informatie te bekomen uit het bevolkingsregister
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Burgerlijke stand
27. Huwelijken en jubilea - week 26
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
Stadswinkel
28. Jaarmarkt maandag 30 augustus 2021 - opening stadswinkel
Vastleggen modaliteiten stadswinkel tijdens jaarmarkt 2021.
Het College: stadswinkel enkel open in de voormiddag.
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OMGEVING
Wonen
29. Weigering huisvestingspremie: W21/1/008
De premieaanvraag met referentie W21/1/008 tot het bekomen van een stedelijke aankooppremie wordt
geweigerd.
Het College: huisvestingspremie wordt geweigerd.
Vergunningen
31.

Weigering aanvraag omgevingsproject: BULCKE Niels - VANWYNSBERGHE Justine
(OMV/2021/00122)
Aanvraag van BULCKE Niels - VANWYNSBERGHE Justine tot het creëren van woongelegenheid bij vergunde
horecazaak te Elsdreef 1 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F,
perceel 496V2.
Het College: omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.
32. Weigering aanvraag omgevingsproject: GEKIERE Filip - DEPOORTERE Ilse (OMV/2021/96)
Aanvraag van GEKIERE Filip - DEPOORTERE Ilse tot het uitbreiden van bestaande woning met polyvalente
ruimte/bureau + aanleggen van zwembad te Courtensstraat 61 te 8791 Waregem, perceel gekend te
kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 382V2, 382W2.
Het College: uitgesteld.
33. Omgevingsvergunning: PAUWELS André (OMV/2021/00182)
Aanvraag van PAUWELS André tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning (regularisatie) te
Groene Wandeling 4 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel
74R2.
Het College: goedgekeurd.
34. Omgevingsvergunning: VANLERBERGHE Sofie (OMV/2021/00230)
Aanvraag van VANLERBERGHE Sofie tot het wijzigen van gevels: kaleien en schilderen te Rozenhof 68 te
8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 286L2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
35. Omgevingsvergunning: GEVAERT Sylvain (OMV/2021/00152)
Aanvraag van GEVAERT Sylvain tot het bouwen van tuinhuis te Spei 2 te 8790 Waregem, perceel gekend te
kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 295P.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
36. Omgevingsvergunning: DEBRABANDERE Piet (OMV/2021/00175)
Aanvraag van DEBRABANDERE Piet tot het wijzigen van materiaalgebruik gevels vergunde loods te
Drogenboomstraat 83 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel
162C, 162N, 162P.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
37. Omgevingsvergunning: VAN AUDENHOVE John-Boy (OMV/2021/00189)
Aanvraag van VAN AUDENHOVE John-Boy tot het bouwen van carport + tuinhuis te Rode Poortstraat 15 te
8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 458S.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
38. Omgevingsvergunning: VAN DEN DAELE Lars - NOTREDAME Nathalie (OMV/2021/00171)
Aanvraag van VAN DEN DAELE Lars - NOTREDAME Nathalie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande
woning te Waterstraat 121 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D,
perceel 184N, 185W.
Het College: goedgekeurd.
39. Omgevingsvergunning: DESTOOP Martin - COLMAN Marleen (OMV/2021/00077)
Aanvraag van DESTOOP Martin - COLMAN Marleen tot het slopen en herbouwen van bestaande loods te
Deerlijkseweg 134 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 25E.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
40. Omgevingsvergunning: MEERSMAN Ivan (OMV/2021/00226)
Aanvraag van MEERSMAN Ivan tot het aanleggen van waterpartij en verharding te Groendreef 26 te 8790
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 742T, 742V2.
Het College: goedgekeurd.
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41. Omgevingsvergunning: DE BOEVERE Geert (OMV/2021/00117
Aanvraag van DE BOEVERE Geert tot het bouwen van tuinhuis, fietsenberging en overdekt terras te
Kruishoutemseweg 133 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A,
perceel 794M.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
42. Omgevingsvergunning: FEYS - VIAENE bvba (OMV/2021/00209)
Aanvraag van FEYS - VIAENE bvba tot het bouwen van twee halfopen woningen te Nijverheidstraat 72,
Nijverheidstraat 74 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel
401A2, 401Z.
Het College: goedgekeurd.
43. Omgevingsvergunning: SULMON nv (OMV/2021/00172)
Aanvraag van SULMON nv tot het bouwen van twee woningen na slopen bestaande bebouwing te
Churchilllaan 53, Churchilllaan 55, Churchilllaan 57 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder
2de afdeling, sectie A, perceel 255A3, 255B3, 255X4.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
44. Omgevingsvergunning: DEKETELE Mario - VAN RENTERGHEM Sylvie (OMV/2021/00174)
Aanvraag van DEKETELE Mario - VAN RENTERGHEM Sylvie tot het bouwen van alleenstaande woning
(regularisatie van gewijzigde plannen + uitbreiding) te Godfried Lambrechtstraat 10 te 8793 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 196G.
Het College: goedgekeurd.
45. Omgevingsvergunning: VANLAEKE Maaike (OMV/2021/00094)
Aanvraag van VANLAEKE Maaike tot het plaatsen van lichtreclame te Stormestraat 55 te 8790 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1103M.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
46. Omgevingsvergunning: PEIRS Hilde - VANTHUYNE William (OMV/2021/00161)
Aanvraag van PEIRS Hilde - VANTHUYNE William tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te
Sint-Jansstraat 34 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel
257C2.
Het College: goedgekeurd.
47. Omgevingsvergunning: CLAERHOUT Claudine (OMV/2021/00159)
Aanvraag van CLAERHOUT Claudine tot het bouwen van carport te Wijwaterput 4 te 8792 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 128D.
Het College: goedgekeurd.
48. Omgevingsvergunning: CASTEELS Maité (OMV/2021/00180)
Aanvraag van CASTEELS Maité tot het wijzigen van voorgevel: vervangen van garagepoort door raam + deur
te Spechtenstraat 7 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel
199Z3.
Het College: goedgekeurd.
49. Omgevingsvergunning: DECABOOTER Steven (OMV/2021/00160)
Aanvraag van DECABOOTER Steven tot het bouwen van tuinhuis (regularisatie) te Kwadestraat 65 te 8792
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 159H2, 159K2.
Het College: goedgekeurd.
50. Omgevingsvergunning: WEEDAEGHE Dorine (OMV/2021/00183)
Aanvraag van WEEDAEGHE Dorine tot het bouwen van carport te Spinnerijstraat 13 te 8793 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341G8.
Het College: goedgekeurd.
51. Omgevingsvergunning: DEKNUDT Thijs (OMV/2021/00098)
Aanvraag van DEKNUDT Thijs tot het bouwen van 2 halfopen woningen na slopen bestaande woning te
Spijkerlaan 138 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 451L.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
52. Omgevingsvergunning: Vandendriessche - Cremelie bvba (OMV/2021/00173 - 0764N2)
Aanvraag van Vandendriessche - Cremelie bvba voor het uitbreiden met opslag voorwerpen uit kunststof +
plaatsen van elektriciteitscabine, gelegen Barmbeekstraat 10 te 8791 Waregem, perceel gekend te
kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 357H, 358H2, 358K2, 358X.
Het College: goedgekeurd.
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53. Ter kennisgeving: beroep deputatie – Europoint nv (OMV/2021/00089)
Op 3 juni 2021 werd een beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 5 mei
2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van magazijn, te Gentseweg 494
te 8793 Waregem. Op 17 juni 2021 werd dit beroepschrift door de deputatie onontvankelijk verklaard.
Het College: kennisname.
54. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
Milieu
55. Problematiek ondergrondse afvalcontainers
voorstel van actieplan foutief gebruik ondergrondse afvalcontainers
Het College: goedgekeurd.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
56. Nutsleidingen: Proximus: aanvraag vergunning
Goedkeuren aanvraag vergunningen voor het plaatsen van een glasvezelkabel tbv de sportdienst.
Het College: goedgekeurd.
57. Transvaal Fase 2: subsidie VMSW
kennisname geraamd subsidiebedrag VMSW
Het College: kennisname.
58. Kennisname premie Onroerend Erfgoed
Kennisname premie Onroerend Erfgoed
Het College: kennisname.
VERKEER
Verkeer
59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Belgian Opel Day op zondag 18 juli 2021
Op zondag 18 juli 2021 zal de Belgian Opel Day plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op de
bovengrondse parking Zuiderpromenade gedurende de volledige dag.
Het College: goedgekeurd.
60.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een antiek- en rommelmarkt op de parking
Expo op woensdag 21 juli 2021
Op woensdag 21 juli 2021 zal een antiek- en rommelmarkt plaatsvinden op de parking Expo. Men vraagt
parkeer- en toegangsverbod op deze parking om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Het College: goedgekeurd.
61.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zomerfeesten van Chiro Gaverke van 9
juli tot 11 juli 2021
Van vrijdag 9 juli tot zondag 11 juli 2021 zullen de zomerfeesten van Chiro Gaverke plaatsvinden. Men
vraagt parkeerverbod in de Zeswegenstraat op zondag 11 juli.
Het College: goedgekeurd.
62.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het skate-event Skate-On-Tour op diverse
plaatsen in Waregem van dinsdag 29 juni 2021 tot en met zaterdag 31 juli 2021
Van dinsdag 29 juni 2021 tot en met zaterdag 31 juli 2021 zullen er op diverse locaties mobiele
skateparken worden geplaatst. Hiervoor vraagt men diverse verkeersmaatregelen.
Het College: goedgekeurd.
63.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" op woensdag 30
juni 2021
Op woensdag 30 juni 2021 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Torenhof". Men vraagt
parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Oostpoort van 13.00u. tot 17.00u.
Het College: goedgekeurd.
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64. goedkeuren verslag verkeerscel 15 juni 2021
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 juni.
Het College: goedgekeurd.
65. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
66. Ontwerp Expresweg - Jozef Duthoystraat: extra fietspad
Voorstel om een stuk extra fietspad te ontwerpen in de Jozef Duthoystraat in het ontwerp voor de
herinrichting van het kruispunt van de Jozef Duthoystraat met de Expresweg en Desselgemseweg
Het College: goedgekeurd cfr. voorstel dienst.
GEBOUWEN
Gebouwen
67. Brandweerkazerne, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Bouw- en Houtonderneming Verstraete nv.
68.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren
schorsing
Er wordt gevraagd om de schorsing voor deze opdracht goed te keuren.
Het College: goedgekeurd. Werken worden geschorst vanaf 21 juni.
69. ’t Kelderke, aansluiting Telenet: voorstel goedkeuren abonnement
Er wordt gevraagd om het Telenet-abonnement goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
70. Pandcomplex, hernieuwbouw, waterkering esplanade: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: niet goedgekeurd.
71. CC De Schakel, uitbreiding, terras: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: standpunt: locatie: OK
oppervlakte: 6 x 10 à 12m.
INTERNE DIENST PBW / NIP
Noodplanning
72. Vergunning wielerwedstrijd KS Wiel in Wiel Vichte
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd KS Wiel in
Wiel Vichte op 4 juli 2021 die de burgemeester zal verlenen.
Het College: kennisname.
CULTUUR
Cultuur
73. Aanvraag De Mote - FERM Desselgem
Aanvraag van FERM Desselgem voor uitzonderlijk gebruik van De Mote
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst met toepassing van tariefreglement OC De Coorenaar.
74. Opening Kunstzomer - Toerisme Leiestreek
Er wordt gevraagd of iemand van het schepencollege een welkomstwoord kan voorzien tijdens de opening
van Kunstzomer.
Het College: goedgekeurd. Wordt afgevaardigd: Maria Polfliet.
75. MAART Kunstroute | 25, 26, 27 maart 2022
Voorstel uitwerking programma MAART Kunstroute editie 2022 met lancering open call
Het College: goedgekeurd.

College van burgemeester en schepenen woensdag 23 juni 2021

7

Bibliotheek
76. Klacht Permission Machine
Permission machine stelt een auteursrechterlijke inbreuk vast
Het College: licentienota wordt betaald.
Be-Part
77. Rotary | najaarstentoonstelling 'Frequently the woods are pink'
Rotary engageert zich om enerzijds zoveel mogelijk mensen naar deze expo toe te leiden (culturele missie
van Rotary) en anderzijds ook gelden over te houden voor het goede doel (sociale missie van Rotary).
Het College: kennisname.
PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
78. Vraag voor plaatsen 2 promowagens
Vraag voor plaatsen 2 promowagens door WGTC van 28/06 tem 10/07.
Het College: goedgekeurd.
79. Aanvraag standplaats op kermis Beveren-Leie
Aanvraag standplaats gebakkraam op kermis Beveren-Leie van 25 tem 27 juni.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
80. Infomomenten deelfietsen
Infomomenten deelfietsen door Leiedal op 6 juli Markt Waregem.
Het College: goedgekeurd.
81. Fitstudio Bootcamp sessie
Fitstudio Bootcamp sessie in het Park Baron Casier
Het College: goedgekeurd. Akkoord met één organisatie aanstaande zaterdag in park Baron Casier, nadien
te evalueren.
82. Fietstocht KWB Gaverke
KWB Gaverke Waregem vraagt goedkeuring voor het organiseren van een bewegwijzerde fietstocht op
11/07/2021.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
83. Doortocht Zomerrit Beervelde
Doortocht van Zomerrit Beervelde met stop in D'Okkerhoeve georganiseerd door Gentsche Retro Wielen
VZW
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
84. Provinciaal Kampioenschap Wielrennen juniores
Provinciaal Kampioenschap Wielrennen voor juniores vraagt gebruik van parking op 18/08/2021.
Het College: goedgekeurd. Politieverordening op te maken.
85. Gezinsfietstocht buren Millenium
Gezinsfietstocht van 27 km door buren Milleniumwijk.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
86. Circus Pepino kost
Circus Pepino vraagt herziening kost
Het College: goedgekeurd. Terrein dient nadien proper achtergelaten te worden.
87. Sportdag O.-L.-V. Hemelvaartinstituut
Sportdag O.-L.-V. Hemelvaartinstituut wenst enkele verkeersmaatregelen aan te vragen.
Het College: goedgekeurd. Politieverordening op te maken.
88. Muziekvergunning: Zomercantus Gavergild
De Waregemse studentenclub Gavergild vraagt toelating om hun jaarlijkse zomercantus in 't Zwemb@ te
Beveren-Leie te organiseren, normaal deels binnen en deels buiten (volgens geldende
coronamaatregelen).
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 95dB tot 2.00u. in zaal en tot 1.00u.
in openlucht of tent.
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89. Muziekvergunning: Jumping Waregem
Sportwedstrijd jumping ism WVUR, vragen materiaal aan voor langere periode.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 85dB tijdens duur wedstrijden.
90. Muziekvergunning:Vita's Feestweekend
Vita's Feestweekend met zomerbar en activiteiten op 17/7 en 18/7
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 95dB tot 1.00u.
91. Muziekvergunning: Petanquetornooi De Gekromde Vingers
Petanquetornooi van De Gekromde Vingers op 15 augustus. Ze vragen muziekvergunning en
feestmateriaal.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 85dB tot 21.00u.
92. Muziekvergunning: Waterhoekfeesten 2021
Waterhoekfeesten light editie met vinkenzetting, freezeloop, moutainbiketocht, cyclotocht, wandeling en
zomerterras van 2 juli tot 4 juli
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Afsluiten straten, parkeerverbod en vrijstelling retributie
goedgekeurd. Politieverordening op te maken.
Muziekvergunning max. 85dB tot 23.30u.
93. Muziekvergunning: Carwash chiro Vita & Freedom
Carwash chiro Vita & Freedom op zaterdag 10 juli
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 85dB tot 23.30u.
94. Muziekvergunning: Wijkfun Torenhof
Wijkfun Torenhof, een leuke namiddag voor kinderen van de wijk Torenhof op 30/6.
Het College: goedgekeurd. Parkeerverbod en afsluiten straat goedgekeurd. Politieverordening op te
maken. Muziekvergunning max. 85dB tot 17.00u.
95. Muziekvergunning: DDW Classic
DDW Classic organiseert cyclo en mtb tochten op 26/6 en 27/6, ze vragen parkeerverbod en nadar.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Parkeerverbod goedgekeurd, politieverordening op te
maken. Muziekvergunning max. 95dB tot 20.00u.
96. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Het College: goedgekeurd.
B1
wijzigingen kermis Beveren-Leie
Twee wijzigingen werden meegedeeld bij de voorziene standplaatsen op de kermis Beveren-Leie van 25
tot en met 27 juni.
Het College: goedgekeurd. Verplichte vervanging te zoeken voor draaimolen door huidige standhouder.
Communicatie
97. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: goedgekeurd.
Lokale Economie
98. wijziging coronamaatregelen wekelijkse markt
wijziging coronamaatregelen wekelijkse markt: afschaffen verplichte looprichting
Het College: kennisname.
JEUGD
Jeugd
99. Goedkeuren nieuw gebruikersreglement Jeugdcentrum
Het gebruikersreglement van het Jeugdcentrum kreeg enkele aanpassingen om beter te voldoen aan
actuele vragen en reëel gebruik van de sportzaal.
Het College: goedgekeurd. Punt te agenderen op een volgende gemeenteraad.
100. Repetities muziekgroepen in jeugdhuis 't Zwemb@
Wegens waterschade als gevolg van de werken aan het pand bieden we de de muziekgroepen de kans om
te repeteren in jeugdhuis 't Zwemb@
Het College: kennisname.
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LOKAAL MONDIAAL BELEID
lokaal mondiaal beleid
101. Youca action day
Aan het college wordt gevraagd of we ook dit jaar terug kunnen deelnemen aan de youca action day
Het College: goedgekeurd.
EINDE ZITTING: 12.30 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Bruno De Backer
Adjunct-algemeendirecteur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 30 juni 2021

Guido De Langhe
Algemeen directeur
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