BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 25 MAART 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 18 maart 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/160 tot en met nummer2019/172.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2018/3760 tot en met nummer
2018/3769 en van nummer 2019/390 tot en met nummer 2019/446.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/34 tot en met nummer
2019/35.
5. Toekennen van een mantelzorgtoelage voor het jaar 2018
Goedgekeurd.
6. Vaststellen lijst kandidaten voor de aanwerving van 3 deeltijdse contractuele
schoonmakers patrimonium
Goedgekeurd.
7. Vaststellen lijst kandidaten voor de aanwerving van een boekhouder
Goedgekeurd.
8. Jurysamenstelling aanwerving deskundige burgerzaken
Goedgekeurd.
9. Aanstelling pleinverantwoordelijke speelpleinwerking 2019
Goedgekeurd.
10. Herberekening lestijden kleuteronderwijs gemeenteschool Klim-op: aanstelling
van mevrouw Sofie Van Looy in een tijdelijk vacante betrekking
Goedgekeurd.
11. Aanstelling van de heer Jos Bouwen als onderwijzer in een tijdelijk niet-vacante
betrekking in gemeenteschool Klim-op
Goedgekeurd.
12. Kennisname schrijven A.C.V - Openbare diensten
Kennisgenomen.
13. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de organisatie van de
wielerwedstrijd 'kermiswedstrijd voor Elites' op woensdag 3 juli 2019
Goedgekeurd.
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14. Goedkeuring
voorlopige
wegmarkeringen 2018
Goedgekeurd.

oplevering

van

de

opdracht

-

Schilderen

15. Verkeerprobleem - Vlakke Velden
Een verkeersprobleem in de Vlakke Velden wordt gemeld. Momenteel komt er veel en zwaar
verkeer door de straat. Dit is wellicht een tijdelijk probleem veroorzaakt door de werken op
de Bergense Steenweg en de Zwanenberg en op de Herenthoutsesteenweg in Herentals. Het
probleem van de overdreven snelheid is gekend.
Het college beslist om er een smiley te plaatsen zodat tevens het aantal en de snelheid van
de passerende voertuigen gekend is. De bekomen data zullen aan de bevoegde adviesraad
worden voorgelegd.
16. Ceuppens voor retrabouw - omgevingsvergunning - beroep
Bvba Retrabouw heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning op het perceel gelegen te
Herenthout, Koestraat met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nummer(s) 267e3.
Het college heeft in zitting van 20 december 2018 de stedenbouwkundige aanvraag heeft
geweigerd. Tegen deze weigering is beroep aangetekend.
Het college bevestigt met betrekking tot dit beroep de motivering die ten grondslag lag van
de beslissing tot weigering van de vergunning.
17. Ceuppens voor retrabouw - omgevingsvergunning - beroep hoorzitting
Mevrouw Stefanie Vrins, schepen, en mevrouw Chantal De Laet, deskundige bouwdienst,
zullen voor ons bestuur de hoorzitting bijwonen.
18. Zahid - omgevingsvergunning - beroep
De aanvraag ingediend door de heer Rashid Muhammad ZAHID voor het bekomen van een
omgevingsvergunning voor het slopen van de woning en het bouwen van een nieuwe woning
op het perceel gelegen te Herenthout, Vonckstraat 74,met kadastrale omschrijving afdeling
1 sectie E nummer(s) 481l, is stilzwijgend geweigerd.
De heer Zahid heeft bij de deputatie van de provincie Antwerpen beroep aangetekend tegen
deze stilzwijgende weigering.
Het advies van het college met betrekking tot dit beroep is ongunstig.
19. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van werken aan de woning
Kloosterstraat 20b en huis van het Kind
Goedgekeurd.
20. Fluvius - het uitvoeren van grondwerken te Hazenstraat - dossier 326667
Goedgekeurd.
21. Fluvius - het uitvoeren van grondwerken te Kloosterstraat - dossier 328388
Goedgekeurd.
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22. Subsidieaanvraag
opmaak
intergemeentelijk
ruimtelijk
beleidsplan
goedkeuring
Het bestuur wenst samen met de gemeente Grobbendonk een intergemeentelijk ruimtelijk
beleidsplan op te maken. Voor de opmaak van dit beleidsplan wordt een subsidieaanvraag
ingediend.
23. bvba Van San - omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan bvba Van San voor het oprichten van een
meergezinswoning (2 woonentiteiten) met bijgebouw op het perceel gelegen te Herenthout,
Jodenstraat 74, sectie E nr. 667r13.
24. Afwijking geluidsnormen Chirokermis 2019
Goedgekeurd.
25. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Schuddeboske 16
Goedgekeurd.
26. Opmaken ICT roadmap
Een studie (ICT roadmap) naar de toekomstige noden en mogelijkheden en kostenraming
voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur wordt goedgekeurd.
27. Chiro: vraag om medewerking bij carwash 1 mei 2019
De gevraagde medewerking wordt verleend.
28. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een carwash op woensdag 1
mei 2019
Goedgekeurd.
29. Gemeentelijk sportcentrum - Onderhoud voetbalvelden - Gunning
Goedgekeurd.
30. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: notulenverslagen
schepencollege en vast bureau van 18 maart, de lijsten van goedgekeurde bestelbons,
aanrekeningen en bestelaanvragen van college en vast bureau, schrijven van het ACVopenbare diensten met betrekking tot het personeelsbeleid.
Herenthout, 15 april 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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