
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 22.04.2021 
 

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 verbouwen van een bestaande woning 

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

Horebeke, Korsele 24 

 

Werking Horebeke-app – Goedkeuren offert van Fairville 

Het CBS besluit verder gebruik te maken van de Horebeke-app en keurt de offerte goed van 2178 euro voor 

het jaar 2021. 

 

Kinderopvangwijzer - Vandasin 

Het CBS besluit verder een beroep te doen op de kinderopvangwijzer van Vandasin en keurt de offerte goed 

voor 180 euro. 

 

Aanbieden reflecterende huisnummers 

Het CBS zal samen met de politiediensten een sensibiliseringscampagne opzetten rond de zichtbaarheid van 

huisnummers. Er worden gratis reflecterende huisnummers aangeboden, op aanvraag. 

 

Mobiliteit – uitbreiding zone 30 

Het CBS besluit advies aan te vragen over de uitbreiding van de zone 30 bij de verkeersdeskundige van de 

politiezone en bij AWV. 

 



Mobiliteit – Kennisname subsidies Agentschap Mobiliteit en openbare werken 

Het CBS neemt kennis van de email van 20.04.2021 waarbij subsidies kunnen aangevraagd worden voor 

schoolroutes 

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Onroerend Erfgoed 

Het CBS neemt kennis van het schrijven van 07.04.2021 mbt restauratie dossier gemeentehuis. 

 

Woonbeleid – sociale woningen – Vraag van Solva tot goedkeuring van een deel van de 

verkoopscompromis 

Het CBS besluit de verkoopscompromis tussen Solva en de SHM Vlaamse Ardennen goed te keuren 

 

Bijeenroeping gemeenteraad  

Het College verzoekt de gemeenteraad bijeen te roepen op 03.05.2021. 

 

Varia 

 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 C. Browaeys 

 

 

 

 


