BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 6 MEI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 29 april 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/190 tot en met nummer 2019/196.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2019/1010 tot en met nummer
2019/1082.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/45 tot en met nummer
2019/46.
5. Goedkeuring jaarverslag 2018 GiD PBW
Goedgekeurd.
6. Goedkeuring prijsofferte nieuwe slagboom gemeentehuis
Goedgekeurd.
7. Van Limbergen - Van Hoof - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Van Limbergen Van Hoof voor het verbouwen van een eengezinswoning op het adres Bergen 3.
8. Cambré Hugo - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Hugo Cambré voor het bouwen
van een zwembad, poolhouse en technische ruimte op het adres de Merodestraat 55.
9. Verheyen Diane - verlenen van een omgevingsvergunning
het college verleent een omgevingsvergunning aan mevrouw Diane Verheyen voor het
oprichten van een garage op het adres Koestraat Koestraat 122.
10. CK&S - omgevingsvergunning - advies
Het college verleent gunstig advies in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning,
ingediend door de bvba CK&S voor het vervangen van een buffertank op het adres
Binnenstraat 10a.
11. Vermeerbergen Katrien - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan mevrouw Katrien Vermeerbergen voor
het aanbrengen van een gevelbekleding aan de woning op het adres Langstraat 146a.
12. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Zwanenberg 86
Goedgekeurd voor de volledige teruggave van de waarborg.
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13. Toekennen premie herbruikbare luiers aan xxx
Goedgekeurd.
14. Toekennen premie herbruikbare luiers aan xxx
Goedgekeurd.
15. Inzameling textiel huis-aan-huis
Het college beslist een afvaardiging van IOK Afvalbeheer uit te nodigen om dit thema verder
te bespreken.
16. Vernieuwing WIFI infrastructuur gemeenteschool Klim-op
Goedgekeurd.
17. Kennisname verslag Raad van Bestuur Kempens Karakter d.d. 28 maart 2019
Kennisgenomen.
18. Bevolkingsregister - voorstel ambtshalve schrapping
Goedgekeurd.
19. Bevolkingsregister - voorstel ambtshalve schrapping
Goedgekeurd.
20. Medewerking Roefeldag 29 juni 2019
De gevraagde medewerking wordt verleend.
21. Vaststellen prijslijst dranken huurders zaal GOC Ter Voncke
De prijslijst wordt vastgesteld.
22. Poco Crescendo: vraag gebruik site Verheyen
Goedgekeurd.
23. Goedkeuring aanvraag buurtfeest 'Boeyendaal’
Goedgekeurd.
24. Goedkeuring aanstellen vrijwilligers 'Uit met Vlieg' paasvakantie
Goedgekeurd.
25. Pers
De vernieuwing van de Wifi-infrastructuur in gemeenteschool KLim-op wordt meegedeeld aan
de pers.
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26. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: notulenverslag
college en vast bureau van 29 april 2019, de lijst van de goedgekeurde bestelbonnen,
bestelaanvragen en aanrekeningen en het verslag van de vergadering van de raad van
bestuur van Kempens Karakter van 28 maart 2019.
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, 13 mei 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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