BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 18 MAART 2019
GOE DKEURIN G VERSLAG

1. Goedkeuring verslag vergadering van 11 maart 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/153 tot en met nummer
2019/159.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2018/3750 tot en met nummer
2018/3759 en van nummer 2019/357 tot en met nummer 2019/389.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/27 tot en met nummer
2019/32. Bestelaanvraag 2019/33 wordt herbekeken vermits 20 sleutels vermoedelijk te
weinig is.
5. Vaststellen lijst kandidaten voor de aanwerving van seizoenarbeiders 2019
Goedgekeurd.
6. Goedkeuring gunning van de opdracht - Heraanleg voetpad Liefkenshoek
Goedgekeurd.
7. Goedkeuring gunning van de opdracht - Aankoop containervrachtwagen voor TD
Goedgekeurd.
8. Goedkeuring definitieve oplevering van de opdracht - Herbestemming site
Serneels voor Gemeentelijke Magazijnen - Afbraak van drie burelen, een vijftal
opslaghallen, een hoogspanningscabine en terreinverharding.
Goedgekeurd.
9. Paul Verhaert - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend aan Paul Verhaert voor Kempische
Rijscholen voor het slopen van een bestaande loods, het plaatsen van een bijgebouw, het
verwijderen van de asfaltverharding en betonstraatstenen, het aanleggen van verhardingen
in asfalt en gepolierd beton, het herprofileren van bestaande grachten en het kappen van 5
bomen.
Deze aanvraag heeft betrekking op het perceel Atealaan 51, sectie A 427f.
10. Goedkeuring vorderingsstaat 5 van de opdracht - Weg- en rioleringswerken
Zwanenberg - Bergense Steenweg(tot Cardijnlaan)
Goedgekeurd.
11. Aktename van een melding voor bronbemaling klasse 3 te Cardijnlaan 46
Akte genomen.
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12. Verlenen van vergunning aan Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabel
te Canadadreef 44 - dossier 25034338
Goedgekeurd.
13. Kennisname jaarverslag 2018 – dienst Verkeer politiezone Neteland
Kennis genomen.
14. Vraag Rode Kruis
Aan de technische dienst wordt opdracht gegeven om de omgewaaide carport Van het Rode
Kruis te verwijderen en af te voeren.
15. Toekennen premie herbruikbare luiers aan Véronique Vereecken
Goedgekeurd.
16. Voorstel tot parkeermogelijkheden Koestraat - gedeelte tussen Molenstraat en
Zwanenberg en Leopoldstraat
Aan de technische dienst wordt opdracht gegeven te onderzoeken welke minimale signalisatie
nodig is. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de bevoegde adviesraad.
17. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de organisatie van het
clubkampioenschap wielertoeristenclubs en Kampioenschap van Herenthout op
zaterdag 22 juni 2019
Goedgekeurd.
18. Aanvraag toelage door de vzw Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer
Afgewezen.
19. Vervangen digitaal bord voor de muziekacademie
Goedgekeurd.
20. Agenda gemeenteraad
Het college meldt aan de voorzitter van de gemeenteraad een aantal punten met het verzoek
deze op de agenda te plaatsen.
21. Ten laste nemen verkeersboete
Afgewezen.
22. Medewerking plantjesweek Kom Op Tegen Kanker
De gevraagde medewerking wordt verleend.
23. Schriftelijke vraag GBL-fractie
Na het opzoeken van de nodige gegevens zal een antwoord geformuleerd worden.
24. Jaarverslag project Wegwijzer
Akte genomen.
25. Gemeentelijk Sportcentrum - Leveren en plaatsen omheining Beach volleybal Gunning
Goedgekeurd.
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26. Aanvraag toelage 25-jarig bestaan door OKRA Schildersacademie
Goedgekeurd.
27. Aanstellen vrijwilligers Loket Vrije Tijd
Goedgekeurd.
28. Vraag KVLV tot gebruik polyvalente zaal gemeenteschool klim-op op 29
november 2019
Goedgekeurd.
29. Afsluiten abonnement OranjeConnect Landeninfo en bijhorende akten
Goedgekeurd.
30. Documenten extranet
Volgende documenten nuttig zijn ter informatie voor de raadsleden en besluit deze te
publiceren op het extranet: notulenverslagen schepencollege en vast bureau van 11 maart,
de lijsten van goedgekeurde bestelbons, bestelaanvragen en aanrekeningen, jaarverslag
2018 dienst Verkeer politiezone Neteland.
Herenthout, 15 april 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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