
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 07.07.2021 
 

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 plaatsen betonbuisval 

Besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning te 

Horebeke, plaatsen van een betonbuisval 

Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Omloop Nieuwsblad voor beloften dd. 

05.09.2021 

Naar aanleiding van de Omloop het Nieuwsblad voor beloften, geldt er op zondag 05.09 een stilstaan en 

parkeerverbod op Meersestraat, Haaghoek, Smarre, tussen 10.15 en 15.00. 

Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van Vlaamse Kermis van 29.07.2021 tot 

02.08.2021 

Naar aanleiding van de Vlaamse kermis worden er van 29.07.2021 tot 02.08.2021 tijdelijke bijzondere 

politiemaatregelen van toepassing – dorpskern Sint-Kornelis-Horebeke. 

Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van Theatervoorstelling ‘Tussen de soep en 

de patatten’ van 26.08.2021 tot 03.09.2021 

Naar aanleiding van de theatervoorstelling ‘Tussen de soep en de patatten’  worden er van 26.08.2021 tot 

03.09.2021 tijdelijke bijzondere politiemaatregelen van toepassing – Korsele. 

Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van benefietactie van VV Horebeke op 

15.08.2021 

Naar aanleiding van de benefietactie van VV Horebeke worden er 15.08.2021 tijdelijke bijzondere 

politiemaatregelen van toepassing – Stene. 

 



Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van Geuzenfeesten op 15.08.2021 

Naar aanleiding van de Geuzenfeesten op 15.08.2021 worden er op 15.08.2021 tijdelijke bijzondere 

politiemaatregelen van toepassing - Korsele. 

Niet ingedeelde muziekactiviteit – Afwijking op het toegelaten geluidsniveau voor de organisatie van 

de Vlaamse kermis – Sint-Kornelis-Horebeke, Arcadia, Bovenstraat 2A 

Naar aanleiding van de Vlaamse kermis, wordt een afwijking toegestaan op het toegelaten geluidsniveau van 

30.07.2021 tot 01.08.2021. 

Niet ingedeelde muziekactiviteit – Afwijking op het toegelaten geluidsniveau voor de organisatie van 

promotieactiviteit wijngoed ’t Varent – georganiseerd door BDT Events BV, Nijverheidsstraat 59, 

Gavere 

Naar aanleiding van de promotieactiviteit van wijngoed ’t Varent – Planterij,  wordt een afwijking toegestaan 

op het toegelaten geluidsniveau van 06.08.2021 tot 08.08.2021. 

Niet ingedeelde muziekactiviteit – Afwijking op het toegelaten geluidsniveau voor de organisatie van 

het Geuzenfeest Sint-Maria-Horebeke,  

Naar aanleiding van de Geuzenfeesten, wordt een afwijking toegestaan op het toegelaten geluidsniveau op 

15.08.2021,  

Goedkeuren ontvangen facturen 

Het CBS keurt de betaallijst 22/2021 goed voor een bedrag van 56.763,77 euro.  

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, 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 C. Browaeys 

 

 



 

 


