BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 29 APRIL 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 24 april 2019
Goedgekeurd.
2. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2019/958 tot en met nummer
2019/1009.
3. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed met nummer 2019/44.
4. Herberekening lestijden kleuteronderwijs gemeenteschool Klim-op: aanstelling
in een tijdelijk vacante betrekking
Goedgekeurd.
5. Aanwerving jobstudenten in de groendienst tijdens de maanden juli en augustus
Goedgekeurd.
6. Voorstel tot parkeermogelijkheden de Merodestraat
Aan de technische dienst wordt opdracht gegeven om te onderzoeken welke minimale
signalisatie nodig is waarna de voorstellen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde
adviesraad.
7. Keynen - Storms - omgevingsvergunning - beroep
De heer en mevrouw Keynen - Storms hebben een aanvraag ingediend voor het verbouwen
van het gebouw Vonckstraat 57 naar een gebouw met handelsfunctie en 2
woongelegenheden. Het college heeft op 25 februari 2019 een omgevingsvergunning onder
voorwaarden afgeleverd. De aanvragers hebben tegen dit besluit van het college beroep
ingediend.
Het college bevestigt de motivering waarop de beslissing van 25 februari 2019 is gebaseerd
en beslist niemand af te vaardigen om aanwezig te zijn op de hoorzitting naar aanleiding van
dit beroep.
8. Aanvraag toelating doortocht wielerwedstrijd 'Grote Prijs Rik Van Looy'
Toegestaan. Tijdens de duur van de wedstrijd wordt een parkeerverbod ingericht in volgende
straten:
Blokt,
Torenstraat,
Verbistlaan,
Brannekensstraat,
Langstraat
tussen
Brannekensstraat en Itegemse Steenweg, Uilenberg en Wiekevorstse Steenweg.
9. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een jumping door LRV SintPaulus op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019
Goedgekeurd. Plaatselijk verkeer wordt ingesteld in de Koestraat, het gedeelte tussen
Mikhoeve en Ristenstraat.
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10. Limbos - omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - 2018113517
- attest tot verkoop
Aan alle opgelegde voorwaarden is voldaan en er kan overgegaan worden tot verkoop van
de kavels.
11. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van VKS en VLS
De Luchtballon op zaterdag 11 mei 2019
Goedgekeurd. In de Zusterstraat is van 13 - 21 uur alle verkeer in beide richtingen verboden
met uitzondering voor fietsers.
12. Vervoer evenementenkits voor Clamotte Rock 2019
Goedgekeurd.
13. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het festival Clamotte Rock op
vrijdag 31 mei 2019 en zaterdag 1 juni 2019
Goedgekeurd. In de omgeving van het festivalterrein worden een parkeerverbod,
éénrichtingsverkeer met uitzondering voor fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A
en een snelheidsbeperking tot 30 km/uur ingesteld.
14. Call lokale energieprojecten 2019
In het kader van de subsidieoproep 'Lokale energieprojecten 2019' wordt het project
'Relighting Sporthal ’t Kapellkeke' ingediend om zo kans te maken op een subsidie van
8.951,00 euro.
15. Plaatsing schampblok kruispunt Bouwelse Steenweg - Alberstraat.
Een aantal voorstellen worden voorbereid en nadien voorgelegd aan de bevoegde adviesraad.
16. Creëren 2de
Lindehofke
Goedgekeurd.

parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van

parking

17. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Sandelynhof 36
Goedgekeurd. De waarborgsom mag volledig worden vrijgegeven.
18. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Heikant 67
Goedgekeurd. De waarborgsom mag volledig worden vrijgegeven.
19. Aanstelling raadsman inzake procedure bij Raad voor Vergunningsbetwisting
Goedgekeurd.
20. Goedkeuring gunning van de opdracht - Aanstellen ontwerper Buitengewoon
onderhoud 2019
Goedgekeurd.
21. Van Looy Willy - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college geeft een omgevingsvergunning af aan de heer Van Looy voor het plaatsen van
een afsluiting op het perceel Jodenstraat 49.
22. Verzoek tot inrichting parkeerverbod en stroomvoorziening voor de Techno
Trailer
Toegestaan.
ALGEME EN D IRECTEUR
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23. Bespreking concessie GOC
Het college bespreekt met de concessiehouders de voorwaarden verbonden aan de concessie.
24. Afsluiten overeenkomst om online betalingen
inschrijvings- en huurgelden voor de muziekacademie
Goedgekeurd.
25. Kennisname verslag vergadering
bibliotheekcommissie Herenthout
Kennisgenomen.

Bibliotheek

mogelijk

Neteland

te

en

maken

van

standpunten

26. Betaling interventiekosten brandweer naar aanleiding van een schadegeval
Goedgekeurd.
27. Pers
Volgende punten worden meegedeeld aan de pers: indienen dossier in het kader van de
subsidieoproep 'Lokale energieprojecten' en de aanwerving van extra jobstudenten.
28. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: notulenverslag
schepencollege en vast bureau van 24 april 2019 en lijsten van goedgekeurde aanrekeningen
en bestelaanvragen.

De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Het is mogelijk binnen de 30 dagen na datum van deze bekendmaking klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Meer info over het indienen van een klacht vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Herenthout, 8 mei 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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