
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 18.01.2021 
 

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 herbouwen ééngezinswoning 

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning te Horebeke, 

Smarre 51 

Omgevingsvergunning – aanvraag plaatsen van een carport 

 

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een carport in de achtertuin – 

Horebeke, Sint Kornelisplein 14 
 

Uitvoeren van herstellingswerken aan het Sint-Kornelisplein te Horebeke. - Goedkeuring bestek en 

raming. – Vaststellen van de wijze van gunnen van de opdracht.  

 

Besluit tot het uitvoeren van herstellingswerken Sint-Kornelisplein  huisnummers 22 tot 30. De opdracht 

wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – aan 6 aannemers wordt een offerte 

opgevraagd.  

Afsluiten protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg 

en Gezondheid naar de gemeente Horebeke 

Besluit tot het afsluiten van een protocol met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor het uitvoeren van 

bronsopsporing in de strijd tegen de COVID-19 pandemie.  

Tijdelijke bijzondere politiereglement – éénrichtingsverkeer Koekoekstraat, Sint-Kornelisplein en 

Ommegangstraat op vrijdag 05/02/2021 van 14.00 tot 19.00 en op zaterdag 06/02/2021 van 09.00 tot 

13.00 en parkeerverbod– Organisatie afhaal kaas en wijn door de ouderraad basisschool ‘t2geltje 

Besluit tot het tijdelijk invoeren van éénrichtingsverkeer in de Koekoekstraat, Sint-Kornelisplein en 

Ommegangstraat: vrijdag 05/02 van 14.00 tot 19.00 en zaterdag 06.02.2021 van 9.00 tot 13.00. Er geldt een 

parkeerverbod op de parkeerplaatsen Sint-Kornelisplein vanaf de schoolpoort tot aan de Bovenstraat op 

vrijdag 05.02.2021 vanaf 9.00 u tot zaterdag 06.02.2021 tot 14.00. 



 

 

Tijdelijke bijzondere politiereglement – Parkeerverbod Groenstraat vanaf huisnummer 2 tot 

huisnummer 12 – langs de kant van de woningen 

Besluit tot het invoeren van  een tijdelijk parkeerverbod in de Groenstraat van huisnummer 2 tot huisnummer 

12, langs de kant van de woningen. Lang de kant van het pleintje kan wel geparkeerd worden. Dit 

parkeerverbod geldt van 23 januari 2021 en geldt tot 30 juni 2021. 

Overheidsopdracht aankoop veegmachine 

Besluit tot de aankoop van een veegmachine na prijsvergelijking bij VDM Kris, Kluisbergen. 

Varia 

- Winteractie van de lokale handelaars: het gemeentebestuur schenkt de aankoop  van 13 manden (10 stuks 

klein formaat, 3 stuks groot formaat) en schenkt 13 Horebekebonnen (12 bons van 10 euro en 1 bon van 25 

euro) 

-Locatus : Met de provincie Oost-Vlaanderen wordt een overeenkomst onderschreven om gratis toegang te 

krijgen tot de databank (commercieel pandenbestand) van Locatus NV 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 C. Browaeys 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

 

 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 C. Browaeys 

 


