
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 20.05.2021 
 

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. 

Goedkeuren ontvangen facturen 

Het CBS keurt de betaallijst 18/2021 goed voor een bedrag van 53.403,62 euro.  

Wijkwerking – Vereffening PWA restbedrag deel Horebeke 25% 

Het CBS besluit dat het restbedrag 25% van de vereffening PWA ten voordele van Horebeke wordt 

overgedragen aan ‘Wijk Werken Vlaamse Ardennen’. 

Omgeving – Verlenen van een omgevingsvergunning – Korsele 50 

Het CBS besluit een omgevingsvergunning te verlenen Korsele 50, voor het uitbreiden van een 

rundveebedrijf. 

Omgeving – Verlenen van een omgevingsvergunning – Dorpsstraat 69 

De burgemeester verlaat het schepencollege bij de behandeling van dit punt. Het CBS besluit een 

omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een zwembad, Dorpsstraat 69. 

Toelating voor het plaatsen van een lawaaibestrijding veld- en kruitkannon 

Het CBS verleent een machtiging van 21.05.2021 tot 18.07.2021 voor het plaatsen van lawaaibestrijding 

veld- en kruitkannon, Kullaarsweg, Horebeke. 

Tijdelijk Bijzonder Politiereglement – Herstelwerkzaamheden Sint-Kornelisplein van 27.05.2021 tem 

31.05.2021 

Het CBS besluit om een tijdelijk bijzonder politiereglement op te maken voor het uitvoeren van 

herstelwerkzaamheden en het garanderen van de verkeersveiligheid in de omgeving. 



Informatieveiligheid – Gebruik email-adressen 

Het CBS neemt kennis van de nota van de DPO van het gemeentebestuur en OCMW van Horebeke mbt het 

gebruik van emailadressen. 

Woonbeleid – Kennisname van de evaluatienota IGS Wonen Cluster Ho-Kr-Ou-WP 

Het CBS neemt kennis van de evaluatienota van de intergemeentelijke samenwerking Wonen met als cluster 

Horebeke, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem. 

Reservering erfgoedboom bij de Provincie Oost-Vlaanderen 

Het CBS neemt reserveert bij de provincie Oost-Vlaanderen een erfgoedboom – Linde uit Oudenaarde. 

Energiescans – heropstart gratis energiescans voor de doelgroep 

Het CBS neemt kennis van de heropstart van de gratis energiescans voor de doelgroep. De opdracht wordt 

gegeven aan de sociale dienst van het OCMW om de mensen die behoren tot de doelgroep aan te schrijven. 

Varia 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 C. Browaeys 

 

 

 

 


