BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

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

Zitting van woensdag 11 augustus 2021
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Kristof Chanterie, Philip Himpe, Maria Polfliet: Schepenen
Bruno De Backer: Adjunct-algemeendirecteur
Afwezig/verontschuldigd:
Jo Neirynck, Pietro Iacopucci, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur

De vergadering vangt aan om 08.45 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
Aan het college wordt gevraagd de economische toelage(n) Covid19 op basis van sluiting in december 2020
goed te keuren voor uitbetaling.
Het College: goedgekeurd tot uitbetaling van 3 premies.
Standpunt 2: uitgesteld.
Standpunt 3: niet toekennen.
2.
Aanpassing concessie Waregem Music
Aan het college wordt gevraagd hieromtrent een voorstel te formuleren om dit aan de gemeenteraad van
september (die weliswaar na de WKF valt) onder ‘bijkomende covid-maatregelen’ (samen met nog een
aantal andere zaken) voor te stellen.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
3.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
4.
vrijgave waarborg inname openbaar domein - plaatsen torenkraan
Aan het college wordt gevraagd de waarborg vrij te geven.
Het College: goedgekeurd. Waarborg wordt vrijgegeven.
5.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 2e kwartaal 2021
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op
leegstand goed te keuren.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
6.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - juli 2021
Het kohier betalend parkeren juli 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
7.
kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Het College: kennisname.

College van burgemeester en schepenen woensdag 11 augustus 2021

1

AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
8.
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
9.
Vervangen van twee wandbasketdoelen sportcentrum De Treffer DB
De vervanging van twee wandbasketdoelen in sportcentrum De Treffer wordt goedgekeurd.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Janssen-Fritsen nv.
PATRIMONIUM
Patrimonium
10. Aanvraag gebruik parking Jeugdcentrum - SVZ
SVZW vraagt het gebruik van de parking Jeugdcentrum tijdens thuiswedstrijden.
Het College: goedgekeurd.
SECRETARIAAT
Secretariaat
11. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd:
- Elk zijn Huis: algemene vergadering van 28 juni 2021
Het College: kennisname.
informatieveiligheid
12. goedkeuring verwerkingsovereenkomst agentschap zorg en gezondheid en stad Waregem
goedkeuren verwerkingsovereenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens.
Het College: goedgekeurd.
BURGERZAKEN
Bevolking
13. Administratieve vergissingen bij aanvraag eID's
Bij twee aanvragen voor eID werd er een administratieve vergissing gemaakt waardoor een nieuwe moest
aangevraagd en betaald worden aan de FOD. De kosten konden niet doorgerekend worden aan de klanten.
Het College: goedgekeurd.
Burgerlijke stand
14. Huwelijken en jubilea - week 33
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
15. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Het College: kennisname.
OMGEVING
Ontwikkeling
16. Huisnummers bouwdossiers juli 2021
Toekenning huisnummers bouwdossiers juli 2021
Het College: vastgesteld.
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Wonen
18. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0019
Eén beroepschrift wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het betreffende gebouw blijft opgenomen
in het leegstandsregister.
Het College: beroep wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Gebouw blijft opgenomen in
leegstandsregister.
19. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0005
Eén beroepschrift wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het betreffende gebouw blijft opgenomen
in het leegstandsregister.
Het College: beroep wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Gebouw blijft opgenomen in
leegstandsregister.
20. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0035
Eén beroepschrift wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het betreffende gebouw blijft opgenomen
in het leegstandsregister.
Het College: beroep wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Gebouw blijft opgenomen in
leegstandsregister.
21. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden twee vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Het College: goedgekeurd. Vrijstelling leegstandsheffing wordt toegestaan.
22. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er worden acht aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Het College: goedgekeurd. Woningen worden geschrapt uit leegstandsregister.
Vergunningen
23.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Youbuild nv (OMV/2021/00002 0470N1)
Advies mbt procedure laatste aanleg mbt aanvraag van Youbuild nv tot groothandel in bouwmaterialen
(klasse 2) + plaatsen van publiciteit te Kabeljauwstraat 28, Kabeljauwstraat 30 te 8790 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 650E6, 650G6, 650H6.
Het College: voorwaardelijk gunstig advies.
24. Omgevingsvergunning: TAGHON Pieter (V/3040/2)
Aanvraag van TAGHON Pieter tot het opsplitsen van perceel in 3 loten te Liebaardstraat 39, Liebaardstraat
45 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 140B4, 140H3,
140Z3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
25. Omgevingsvergunning: Detaellenaere - Coppens Comm.VA (OMV/2021/00102)
Aanvraag van Detaellenaere - Coppens Comm.VA, tot het bouwen van meergezinswoning (6
woongelegenheden) + handelsruimte na slopen bestaande bebouwing te Meersstraat 58, Stormestraat 95
te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1129S2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
26. Omgevingsvergunning: Stadsbestuur Waregem (OMV/2021/00330)
Aanvraag van Stadsbestuur Waregem tot het aanleggen van toegang tot Hippodroom te Holstraat zn te
8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1420F2, 1420G2.
Het College: goedgekeurd.
27. Omgevingsvergunning: PATRIAS nv (OMV/2021/00200)
Aanvraag van PATRIAS nv tot het bouwen van meergezinswoning (5 woongelegenheden) met handelsruimte
na slopen van bestaande bebouwing te Guido Gezellestraat 1, Holstraat 37 te 8790 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419T14.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
28. Omgevingsvergunning: Bremhove nv (OMV/2021/00271)
Aanvraag van Bremhove nv tot het plaatsen van publiciteit te Kortrijkseweg 359, Kortrijkseweg 361 te
8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 425S3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
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29. Omgevingsvergunning: SOENENS Aaron (OMV/2021/00237)
Aanvraag van SOENENS Aaron tot het bouwen van tuinhuis te Lindakker 2 te 8792 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 903B.
Het College: goedgekeurd.
30. Omgevingsvergunning: SAVELON Arne (OMV/2021/00184)
Aanvraag van SAVELON Arne tot het bouwen van tuinhuis te Pauwstraat 4 te 8791 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 247F13.
Het College: goedgekeurd.
31. Omgevingsvergunning: ADAM Wim (OMV/2021/00217)
Aanvraag van ADAM Wim tot het bouwen van tuinhuis te Moerbosstraat 27 te 8793 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 198D.
Het College: goedgekeurd.
32. Omgevingsvergunning: KASSMI Farid (OMV/2021/00254)
Aanvraag van KASSMI Farid tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zultseweg 156 te
8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 130C2, 130D2.
Het College: goedgekeurd.
33. Omgevingsvergunning: FOURNEAU Frank - VANWIJNSBERGHE Corine (OMV/2021/00256)
Aanvraag van FOURNEAU Frank - VANWIJNSBERGHE Corine tot het bouwen van bijgebouw te
Liebaardstraat 160 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel
121Z11.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
34. Omgevingsvergunning: VAN VAERENBERGH - CASSELMAN (OMV/2021/00262)
Aanvraag van VAN VAERENBERGH Pieter-Jan - CASSELMAN Julie tot het slopen en herbouwen van
bestaande woning te Beveren-Dries 62 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling,
sectie B, perceel 121Y.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
35. Omgevingsvergunning: DEWAELE Jan - LACANTE Florence (OMV/2021/00251)
Aanvraag van DEWAELE Jan - LACANTE Florence tot het slopen en herbouwen van bestaande woning te
Wedagestraat 44 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel
383D, 384G.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
36. Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2021/00269)
Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bouwen van meergezinswoning (21 woongelegenheden) met
commerciële ruimtes (gewijzigde plannen) te Drie Sleutelsplein 3, Drie Sleutelsplein 5, Nieuwstraat 18,
Nieuwstraat 20 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 160P,
168W, 168X, 170C7, 170T6, 170V6.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
37. Omgevingsvergunning: TALPE Benjamin (OMV/2021/00284)
Aanvraag van TALPE Benjamin tot het wijzigen van functie: handelszaak wordt woongelegenheid in
vergunde meergezinswoning te Henri Lebbestraat 165, Henri Lebbestraat 167 te 8790 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1250Z4.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
38. Omgevingsvergunning: VEYS Sofie (OMV/2021/00270)
Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van winkel tot woning te Gentseweg 62 te 8792 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 260L5.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
39. Omgevingsvergunning: Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)
Aanvraag van Ischgl Group bv tot het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café
(regularisatie) te Grottelaan 1 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A,
perceel 380B.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
40. Omgevingsvergunning: ELETTRA bvba (OMV/2021/00239)
Aanvraag van ELETTRA bvba tot het bouwen van woning met kantoorruimte na slopen van bestaande
bebouwing te Posterijstraat 1 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A,
perceel 163M.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
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41. Omgevingsvergunning: HIMPE Niels (OMV/2021/00178)
Aanvraag van HIMPE Niels tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Astridlaan 2 te 8792
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 197C6.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
42. Omgevingsvergunning: CALLENS Rob (OMV/2021/00253)
Aanvraag van CALLENS Rob tot het herbouwen van woning en bijgebouw na slopen bestaande woning en
bijgebouw te Karmeldreef 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B,
perceel 152G2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
43. Omgevingsvergunning: BOSSUYT Ward (OMV/2021/00277)
Aanvraag van BOSSUYT Ward tot het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen te
Kempstraat 11 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 62K.
Het College: goedgekeurd.
44. Omgevingsvergunning: CILDIR Hasan (OMV/2021/00282)
Aanvraag van CILDIR Hasan tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gentseweg 659 te
8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 196D3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
45. Omgevingsvergunning: Elindus nv (OMV/2021/00344)
Aanvraag van Elindus nv tot het plaatsen van publiciteit te Zuiderlaan 13, Zuiderlaan 27 te 8790 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1387M, 1387S, 1387T.
Het College: goedgekeurd.
46. Omgevingsvergunning: LEFEBVRE Jerry (OMV/2021/00318)
Aanvraag van LEFEBVRE Jerry tot het aanleggen van zwembad te Spei 42 te 8790 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 311H2.
Het College: goedgekeurd.
47.

Weigering aanvraag omgevingsproject: Willy Naessens Industriebouw nv (OMV/2021/001962467N1)
Aanvraag van Willy Naessens Industriebouw nv tot het bouwen van industriegebouw met burelen en
magazijn + exploitatie klasse 2 te Eugène Bekaertlaan 63 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster
onder 2de afdeling, sectie B, perceel 893/02G.
Het College: uitgesteld.
48. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2021/00300 - 2462N2)
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 20890 te Caseelstraat
124 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 511T.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
50. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Firma Cras (OMV/2021/00138 - 0477N1)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Firma Cras nv tot
het bouwen van overdekte open droogloods en industriële loods + exploitatie klasse 1 te Industrielaan 5 te
8790 Waregem werd door de deputatie op 22 juli 2021 vergund onder voorwaarden.
Het College: kennisname.
51. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning VMSW nv pr (OMV/2021/00060)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van VMSW nv pr tot het
omgevingsaanleg project Dompelpark te Hazepad 1 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 22 juli
2021 vergund onder voorwaarden.
Het College: kennisname.
52.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Fidebo nv – Defrabo nv
(OMV/2020/00244 - 1557N1)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 18 november 2020 afgeleverd aan
Fidebo nv – Defrabo nv voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen
bestaande bebouwing, perceel gelegen te Holstraat 28, 30 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op
15 juli 2021 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus geweigerd.
Het College: kennisname.
53. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 11 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
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Milieu
54. Schrijven Leiedal: Tripod-II
Vraag van Leiedal voor het testen van prototypes innovatieve producten in de openbare ruimte binnen
Tripod-II
Het College: werd besproken.
55. Vraag Tuinhier
Tuinhier Waregem en Tuinhier Beveren-Leie/Desselgem vraagt om flyer te bedelen tijdens prijsuitreiking
bebloemingsactie
Het College: goedgekeurd.
56. Advies toegankelijkheidsregeling
ANB vraagt advies over het ontwerp-toegankelijkheidsregeling Kabouterbos
Het College: gunstig advies cfr. advies milieudienst.
57. Advies toegankelijkheidsregeling
ANB vraagt advies over het ontwerp-toegankelijkheidsregeling Leembos-Schoondalbos-Oude Leiearm
Het College: gunstig advies.
58. schrijven Leiedal Lokaal Energie- en Klimaatpact
Leiedal bevraagt de gemeentes omtrent de noden in het kader van de regionale dimensie van het Lokaal
Energie- en Klimaatpact
Het College: goedgekeurd.
59. Duurzame gemeente
Deelname duurzame gemeente
Het College: goedgekeurd cfr. voorstel werkgroep.
60. Groepsaankoop zonnepanelen
goedkeuren deelname groepsaankoop zonnepanelen
Het College: goedgekeurd tot deelname. Akkoord tot plaatsen stadslogo op brieven en banners.
61. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC
Het College: kennisname.
62. melding Agentschap Natuur en Bos
Inbreuk op het bosdecreet wegens optreden in het bos
Het College: kennisname.
63. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Kennisname vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Het College: kennisname.
64. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Kennisname vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Het College: kennisname.
65. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Kennisname vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Het College: kennisname.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
66. Herinrichten toegangsweg Sint Margrietpark Waregem(Nieuwenhove): PVVO
goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering Sint-Margrietpark
Het College: goedgekeurd. Proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt ondertekend.
67. Heraanleg van de Felix Verhaeghestraat: PV VO
goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering
Het College: goedgekeurd. Proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt ondertekend.
68. Heraanleg kruispunt Zilverbergstraat met Baneik: goedkeuren PV van voorlopige oplevering
goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de heraanleg kruispunt Zilverbergstraat met
Baneik
Het College: goedgekeurd. Proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt ondertekend.
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69. Renovatie Regenboogbrug: ereloonnota 2
goedkeuren ereloonnota 2 voor het renoveren van de regenboogbrug
Het College: goedgekeurd.
70. jachthaven Sint-Eloois-Vijve: aanpassen en herstelling steigers:goedkeuren factuur DB
goedkeuren factuur aanpassen en herstellen steigers Jachthaven Sint-Eloois-Vijve
Het College: goedgekeurd.
71. Aanleg kunstgrasvelden Mirakelstadion: VS9(onderhoudsstaat)
onderhoudsstaat voor het kunstgrasveld Mirakelstadion
Het College: goedgekeurd.
72. Nutsleidingen: Telenet
goedkeuren aanvraagvergunningen Telenet
Het College: goedgekeurd.
73. nutsleidingen: fluvius: plaatsen foorkast thv Liebaardstraat (De Mote)
plaatsen foorkast thv Liebaardstraat (De Mote)
Het College: goedgekeurd.
74. Nutsleidingen: Eurofiber
goedkeuren aanvraagvergunning voor het plaatsen van lasputten
Het College: goedgekeurd.
VERKEER
Verkeer
75. Meiweg-Putmanstraat: doortrekken éénrichtingsverkeer
een delegatie van bewoners van de Meiwe stelt voor om het éénrichtingsverkeer in de Putmanstraat door
te trekken tot aan de Jan Bouckaertstraat.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
76. Locaties pakjesautomaten Bpost
Bepalen locaties voor pakjesautomaten van Bpost
Het College: uitgesteld.
77.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van recreatieve loopwedstrijd op de joggingpiste
op zaterdag 18 september 2021.
Op zaterdag 18 september 2021 zal een recreatieve loopwedstrijd plaatsvinden op de joggingpiste. Men
vraagt parkeerverbod op de parking Expo om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Het College: goedgekeurd.
78.

Occasionele politieverordening extra maatregelen naar aanleiding van de Wielerwedstrijd PK
Juniores op woensdag 18 augustus 2021
Op woensdag 18 augustus 2021 zal een wielerwedstrijd (Provinciaal Kampioenschap) plaatsvinden voor
juniores. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele
verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Het College: goedgekeurd.
79.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Kasteelconcerten 2021 op 16 augustus
2021 en 23 augustus 2021
Iedere maandag in augustus 2021 zullen de Kasteelconcerten plaatsvinden. Hierdoor zullen er op die
dagen enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Het College: goedgekeurd.
80.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een terrasuitbreiding tijdens Waregem
Koerse voor café De Regenboog van zaterdag 28 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus
2021
Tijdens Waregem Koerse wordt het terras van café De Regenboog uitgebreid. Men vraagt hiervoor een
parkeerverbod.
Het College: goedgekeurd.
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81.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een terrasuitbreiding tijdens Waregem
Koerse voor café Den Uitvlucht van vrijdag 27 augustus 2021 tot en met zaterdag 28 augustus
2021
Tijdens Waregem Koerse wordt het terras van café Den Uitvlucht uitgebreid. Men vraagt hiervoor een
parkeerverbod.
Het College: goedgekeurd.
82.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Hoekskeskermis van vrijdag 3 september
2021 tot en met zondag 5 september 2021
Van vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september 2021 zal Hoekskeskermis plaatsvinden. Hierdoor
zal er parkeer- en toegangsverbod gelden in Steenstede en in de Jan Van Rodelaan gedurende dat
weekend.
Het College: goedgekeurd.
83.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de classic car rally Le Petit Tour op zondag
12 september 2021
Op 12 september 2021 vindt de classic car rally Le Petit Tour plaats. Men vraagt hiervoor parkeerverbod
op het Sint-Elooisplein op 12 september 2021 van 9u tot 12u.
Het College: goedgekeurd.
84.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kollebloemstraat op
zondag 15 augustus 2021
Op zondag 15 augustus 2021 zal een burenfeest plaatsvinden in de Kollebloemstraat. Men vraagt
toegangsverbod en parkeerverbod in de volledige straat van 8.00u. tot 22.00u.
Het College: goedgekeurd.
85.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Memorial Igor Decraene op zondag 5
september 2021
Op zondag 5 september 2021 zal de wedstrijd Memorial Igor Decraene plaatsvinden. Men vraagt parkeeren toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wedstrijd.
Het College: goedgekeurd.
86. goedkeuren verslag verkeerscel 20 juli 2021
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 20 juli.
Het College: goedgekeurd.
87. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
88. Plaatsen trajectcontrole in de Zultseweg - gunning connectiviteit (installatiekost en datakosten)
Gunning van de opdracht voor de connectiviteit en datakosten voor de trajectcontrole in de Zultseweg
Het College: goedgekeurd tot uitbreiding van contract voor connectiviteit en dataverkeer van het ANPR
captatiesysteem.
GEBOUWEN
Gebouwen
89.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 4/Uitschuifbare tribune: voorstel goedkeuren
toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Cos nv.
90. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, vervangen brandcentrale: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: uitgesteld.
91. Akabe Funk, energiekosten nieuwbouw: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: energiekosten ten laste van de vereniging.
92.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen whirlpools en stoomcabines: voorstel
goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02, tevens eindstaat, goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
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INTERNE DIENST PBW / NIP
Interne dienst PBW
93. Kennisname maandverslag IDPBW 26/05/2021 - 28/06/2021
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 26/05/2021 tot 28/06/2021 wordt ter
kennisgeving voorgelegd
Het College: kennisname.
94. Kennisname verslag CPBW 24/06/2021
Het verslag van het Comité voor Preventie & Bescherming op het Werk van 24 juni 2021 wordt ter
kennisgeving voorgelegd
Het College: kennisname.
CULTUUR
Cultuur
95. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Het College: goedgekeurd.
96. Drukwerk Vlieg Expeditie
Prijsvraag drukwerk Vlieg Expeditie bij 3 drukkerijen.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan drukkerij Vanderhaegen.
97. Huur koetshuis (2023) DB
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 maart 2023 tot 21 maart 2023.
Het College: goedgekeurd.
98. Huur koetshuis (2023) DB
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 februari 2023 tot 21 februari 2023.
Het College: goedgekeurd.
PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
99. Petanque tornooi handbalclub Desselgem
Handbalclub Desselgem vraagt toelating voor het organiseren van een petanque tornooi op de parking aan
Sportkaffee Leiestadion op zaterdag 11/09.
Het College: goedgekeurd. Politieverordening op te maken.
100. Doortocht Motortreffen De Bolster
Vraag voor doortocht langs de deelgemeentes voor motortreffen De Bolster op zaterdag 18 september
2021.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
101. Tour de Briek
Recreatief fietsevenement voor wielertoeristen met start en aankomst in Sportkaffee Desselgem
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
102. herdenking bevrijding - heldentrouw
Op 5 september wordt de jaarlijkse herdenking van de bedrijding georganiseerd. Ze vragen de
aanwezigheid van burgemeester of een afgevaardigde van het college.
Het College: zal aanwezig zijn: delegatie college.
103. tijdelijke bewegwijzering fietstocht Agristo
Agristo organiseert een wandel-, loop-, en fietshappening ikv week van de mobiliteit, waar medewerkers
van Agristo en hun gezin aan kunnen deelnemen. Er zijn 5 routes van verschillende afstanden, ze willen
die bewegwijzeren
Het College: goedgekeurd.
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104. feestweekend chiro Vijve
Chiro Vijve wil in het weekend van 24 september hun 25 jarig bestaan vieren
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
105. Aanvraag schietkraam Markt tijdens Waregem Wintert
Aanvraag schietkraam Markt tijdens Waregem Wintert 21/22
Het College: niet goedgekeurd wegens plaatsgebrek.
106. Rock That Block (lego expositie)
Aanvraag voor het organiseren van een lego expositie op zaterdag 11/09 in OC Nieuwenhove.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
107. Aankoop kerstsparren
Aan het college wordt gevraagd of de nodige kerstbomen mogen besteld worden.
Het College: goedgekeurd.
108. Ontvangst Vimibel
Vimibel vraagt om ontvangen te worden op het stadhuis naar aanleiding van hun kampioenviering op
zondag 17/10 om 11.00u.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
109. 56ste Memorial Georges Meerschman
De West-Vlaamse fokkerijvereniging stamboekschapen vraagt toelating om de jaarlijkse keuring te laten
plaats vinden op de terreinen achter de Kernelle op 22 augustus.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
110. Muziekvergunning: Leie Waterdagen
Tijdens de Leie Waterdag in Waregem op zondag 22/08 wordt muziek gespeeld met een boot-DJ.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 85dB tot 16.30u.
111. Muziekvergunning: Hoekskeskermis
Hoekskeskermis van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2021.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 95dB tot 1.00u.
112. Muziekvergunning: Jeugdkoor Sjoklamuze
Jeugdkoor Sjoklamuze organiseert de musical 'Believers' op vrijdag 10 september 2021 in OC De
Coorenaer.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 85dB tot 24.00u.
113. Muziekvergunning: Oriental Cocktail Open Stage
Een open stage festival met als doel de Oriëntaalse dans te promoten.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 85dB tot 17.30u.
114. Muziekvergunning: Halloweentocht Basket Desselgem
Basket Desselgem organiseert een wandeltocht van +/- 5 km met enkele acts in thema van Halloween op
zondag 31/10/2021.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 85dB tot 1.00u.
115. Muziekvergunning: Loud and Proud
Loud and Proud vzw vraagt toelating om het muziekevenement 'Belgian Blast Festival' te organiseren op
zaterdag 04/09 in OC De Coorenaar.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 95 dB tot 2.00u.
116. Muziekvergunning: Tribute Band Fest
Tribute Band Fest is een 3-avond indoor festival. Ze vragen toelating om te mogen organiseren.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 100dB tot 3.00u. op vrijdag en
zaterdag en tot 1.00u. op zondag.
117. Muziekvergunning: Fluctuation 2021
Fluctuation 2021, jaarlijkse fuif van studentenclub Gavergild op 2 oktober.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 95dB tot 3.00u.
118. Muziekvergunning: St. Bernardusloop
Muziekaanvraag St. Bernardusloop door Joggingclub Waregem op 18 september op de uitbreiding
sportvelden.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 85dB tot 18.30u.
119. Muziekvergunning: Buurtfeest Sparrentuin
De Sparrentuin organiseert een buurtfeest op zaterdag 18/09.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 85dB tot 24.00u. Politieverordening op te maken.
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120. Muziekvergunning: Moeder Naamse
Aanvraag voor muziekvergunning nav jockeybar 'Back on Track' op zaterdag 04/09.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 95dB tot 24.00u.
121. erkenning massa-event en muziekvergunning: Kub Koercheval
erkenning massa-event en muziekvergunning Kub Koercheval
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 95dB tot 24.00u.
122. Muziekvergunning: Waregem Koerse Music @ Baron Casier
Bistro Baron Casier vraagt toelating om na Waregem Koerse Music op zaterdag 28/08 en maandag 30/08
tot 3.00u. een dj-set te organiseren.
Het College: niet goedgekeurd cfr. advies dienst.
123. Muziekvergunning: JH Den Uitvlucht WKF
Optredens dj's nav Waregem Koerse Feesten in tuin van JH Den Uitvlucht.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 85dB tot 1.00u.
124. Waregems Harmonieorkest WKF
Vraag voor organiseren van een open repetitie met bar op zondag 29/08/2021 door Waregems
Harmonieorkest.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
125. Waregem Koerse Feesten - Covid
Waregem Koerse Feesten - Covid: afspraken ivm bewaking
Het College: goedgekeurd.
126. plaatsen tent Cappuccino WKF
De Cappuccino vraagt toelating voor het plaatsen van een tent van 6 x 8 van 25 augustus tot 3 september
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
127. uitbreiden terras Regenboog WKF
De Regenboog opent in het weekend van de Waregem Koerse Feesten en wil zijn terras uitbreiden
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
128. plaatsen terras Paspartoe WKF
De Paspartoe vraagt een terras te mogen zetten zoals elk jaar (zonder buitenbar)
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
129. Terras frituur 't Leeuwke op 31/08
Aanpassing terras aan frituur 't Leeuwke door inrichting Holstraat als COVID Safe Area.
Het College: advies dienst wordt gevolgd. Contact nemen om mogelijkheden na te gaan.
130. Nacht van de humor als massa event
Nacht van de humor als massa event
Het College: kennisname.
131. plaatsen terras Jackie O'
Jackie O' vraagt een terras te mogen zetten zoals elk jaar
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
132. organisatie Waregem Koerse
Waregem Koerse neemt een aantal maatregelen ikv Covid: ter kennisname aan het schepencollege
Het College: goedgekeurd.
133. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Het College: goedgekeurd.
Communicatie
134. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: werd besproken.
Lokale Economie
135. overdracht standplaats zaterdagmarkt
Kaashandel wil hun standplaats overlaten.
Het College: goedgekeurd tot overdracht standplaats.
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Sport
136. Deelname bedrijventornooi padel iDocta
Is het mogelijk om met een stadsploeg deel te nemen aan het afterworktornooi padel van iDocta op 17
september?
Het College: niet goedgekeurd.
137. gebruik hippodroom tijdens Dwars door Vlaanderen
De organisatoren vragen of ze ook voor Dwars door Vlaanderen een passage op de hippodroom kunnen
voorzien.
Het College: uitgesteld.
JEUGD
Jeugd
138. Basketveld Jeugdcentrum
Eens het Red Courts veld wordt gerealiseerd aan de oefenvelden van SVZW, is het de bedoeling dat de
minipitch op het jeugdcentrum weg gaat wegens versleten. In de plaats wordt voorgesteld om een
basketveld 3x3 aan te leggen.
Het College: goedgekeurd.
139. Inwoners van de Bremlaan vragen om deze zomer van hun straat een speelstraat te maken.
Inwoners van de Bremlaan vragen om deze zomer van hun straat een speelstraat te maken.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
LOKAAL MONDIAAL BELEID
lokaal mondiaal beleid
140. Antwoord op brief aan Szekszard
We ontvingen reactie op de brief die aan Szekszard werd gestuurd naar aanleiding van de anti-lgbtq+-wet.
Het College: uitgesteld.
EINDE ZITTING: 10.20 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, 18 augustus 2021

Guido De Langhe
Algemeen directeur
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