
B e k e n d m a k i n g  B ES L U I T E NLI J S T  

College van burgemeester en schepenen 22.07.2021 
 

Aanwezig :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen;  

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter bijzonder comité sociale dienst; 

  Katrien Blommaert, algemeen directeur 

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van het college. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning –aanvraag voor het afbreken van een bestaande woning en bouwen van een 

nieuwe woning 

Besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het afbreken van een bestaande woning en het 

bouwen van een nieuwe woning – Smarre 4 

Omgevingsvergunning –aanvraag voor het rooien van 11 oude populieren 

Besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het rooien van 11 oude populieren – Schamperij, 

afd. 1, sie B, 983b 

Omgevingsvergunning – verbouwen van een eengezinswoning  

Besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning tot het verbouwen van een eengezinswoning – Rokegem 

20 

Omgevingsvergunning – slopen van gebouwen en garages  

Besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning tot het slopen van gebouwen en garages – Dorpsstraat nrs 

76,78, 80 en 82, afd. 1, Sie B, nrs 203h2, 203E2, 203y, 203g2, 203f2 

Omgevingsvergunning – Uitbreiden gezinswoning  

Besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een gezinswoning – Koekoekstraat 

6 

Burgerzaken – Verlenen van een grondconcessie  

Een grondconcessie wordt verleend van 2,30 m² op de gemeentelijke begraafplaats van Sint-Maria-

Horebeke. 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op tweede verblijven 



Het kohier betreffende de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2021, wordt door het CBS vastgesteld 

en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 16.500 euro. 

Ronde van Vlaanderen cyclo – Goedkeuring van de convenant en de oprichting van de interlokale 

vereniging “Ronde van Vlaanderen Cyclo” – 18.09.2021 

Het CBS sluit de convenant waarin de afspraken met de organisator van de Ronde van Vlaanderen cyclo 

worden gemaakt rond veiligheid, milieu, en communicatie.  

Noodhulp tvv Rode Kruis 

Het CBS besluit tot het toekennen van de noodhulp aan het Rode Kruis voor een bedrag van 2500 euro. 

Aankoop bijkomend AED-toestel – locatie Korsele 

Het CBS besluit tot de aankoop van een bijkomend AED-toestel met toebehoren voor de plaatsing op locatie 

van Korsele.  

Mobiele hoofdtoegang 

Het CBS tot het aangaan van een contract met Proximus voor het product 2.0 Explore intense  

Lokaal energie- en klimaatpact 

Het CBS neemt kennis van het schrijven rond het lokaal klimaat- en energiepact en vraagt aan de 

klimaatmedewerker om dit dossier voor te bereiden. 

Verlenging van de subsidieperiode tem 15.10.2021 door het BVR van 16.07.2021 tot toekenning van de 

subsidie aan de lokale  besturen om bronopsporing ter bestrijding van de COVIC-19 pandemie te 

versterken 

Het CBS neemt kennis van het addendum en keurt het goed.  

Goedkeuren ontvangen facturen 

Het CBS keurt de betaallijst 23/2021 goed voor een bedrag van 306,13  euro.  

Varia 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

De burgemeester-voorzitter, 

 



K. Blommaert  C. Browaeys 

 

 

 

 


