BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 13 MEI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 6 mei 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/197 tot en met nummer 2019/204.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2019/1083 tot en met nummer
2019/1158.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/47 tot en met nummer
2019/48.
5. Zomerregeling loketten in 2019
Tijdens de maanden juli en augustus zijn de loketten gesloten in de namiddag. Op
maandagavond blijven de loketten open van 17.30 - 20.00 uur.
6. Aanwerving voltijds contractueel administratief medewerker op het Loket Leven
& Ondernemen
Goedgekeurd voor aanwerving met een overeenkomst van bepaalde duur, van 1 juni tot en
met 31 augustus 2019.
7. Aanwerving contractuele boekhouder
Goedgekeurd.
8. Aanstelling vervangend
muziekacademie
Goedgekeurd.
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9. Verlenen van een vergunning aan Telenet voor het vervangen van een defecte
ondergrondse kabel te Zwaluwenlaan 4 - dossier 25036447
Goedgekeurd.
10. Snijers Dorien en Snijers Michiel - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college levert een omgevingsvergunning af aan Dorien Snijers en Michiel Snijers voor het
oprichten van twee halfopen eengezinswoningen met bijgebouwen in de Vlakke Velden.
11. Voorstel tot parkeermogelijkheden Koestraat - gedeelte tussen Molenstraat en
Zwanenberg
Het voorstel van 34 geschrankte parkeerplaatsen wordt voorgelegd aan de bevoegde
adviesraad.
12. Voorstel tot parkeermogelijkheden Leopoldstraat
Het voorstel van 10 geschrankte parkeerplaatsen wordt voorgelegd aan de bevoegde
adviesraad.
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13. Aanvraag toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan
Motorclub MTC Yells Army
Toegestaan.
14. Toelating voor doortocht fietstocht en aanbrengen van wegwijzers aan WTC
Donatusvrienden Bouwel
Doortocht toegestaan op zaterdag 15 juni 2019.
15. Zahid Rashid Muhammad - omgevingsvergunning - beroep
Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning
wordt verleend aan de heer Rashid Zahid voor het slopen van de bestaande woning en het
bouwen van een woning op het perceel gelegen, Vonckstraat 74.
16. Toelating voor doortocht fietstocht en aanbrengen van wegwijzers aan WTC
Donatusvrienden Bouwel
Doortocht toegestaan op zaterdag 17 augustus 2019.
17. Retrabouw bvba (Ceuppens) - omgevingsvergunning - beroep
Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie betreffende het verlenen van een
omgevingsvergunning aan Retrabouw bvba voor het bouwen van een meergezinswoning en
een berging na het slopen van een bijgebouw op het perceel gelegen in de Koestraat, sectie
E nr. 267e3.
18. Statuten gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (MINA-raad)
De statuten voor de gemeentelijke MINA-raad worden goedgekeurd.
19. Goedkeuring
Liefkenshoek
Goedgekeurd.
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20. Goedkeuring vorderingsstaat 7 van de opdracht - Weg- en rioleringswerken
Zwanenberg - Bergense Steenweg(tot Cardijnlaan)
Goedgekeurd.
21. Toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan vzw Toerisme
Noorderkempen
Toegestaan.
22. Aanvraag toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan Heylen
Vastgoed Classic
Toegestaan.
23. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Vonckstraat 68-72 en Itegemse
Steenweg 4
Goedgekeurd. De waarborgsom mag volledig worden vrij gegeven.
24. Brants - Vereecken - verlenen van een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning wordt verleend aan de heer en mevrouw Brants - Vereecken voor
het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen Langstraat 147.
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25. Goedkeuring oplevering van de opdracht - Het aanstellen van een sociaal
tewerkstellingsfirma voor uitvoering van milieugerelateerde taken door
doelgroepwerknemers voor de jaren 2014, 2015 en 2016
Goedgekeurd.
26. De Giovanni - Mattheus - verlenen van een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning wordt verleend aan de heer Stefan De Giovanni en mevrouw
Annelies Mattheus voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen Schuddeboske 19.
27. Goedkeuring voorlopige oplevering van de opdracht - Aanleg Parking 'project
Vonckstraat'
Goedgekeurd.
28. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een eucharistieviering aan de
grot op Heikant op vrijdag 31 mei 2019
Goedgekeurd.
29. Toelating voor het langer open houden van terrassen ter gelegenheid van de
wielerwedstrijd op 3 juli 2019
Toegestaan.
30. Klacht betreffende verkeerssituatie Lindelaan
De klacht wordt overeenkomstig het goedgekeurde
onontvankelijk verklaard.
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31. Vaststellen inschrijvingswijze 1e fase - E verkaveling Cardijnlaan
Het college beslist de loten 5, 7, 9 en 16 van het verkavelingsplan 'Cardijnlaan' te koop te
stellen volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement.
De inschrijvingsperiode wordt vastgesteld van 20 mei 2019 tot en met 26 juli 2019. Het
model van inschrijvingsformulier wordt goedgekeurd.
32. Vaststellen prijzen fase 1 E verkaveling 'Cardijnlaan'
De verkoopprijzen van de bouwgronden, de loten 5, 7 en 9 van de verkaveling 'Cardijnlaan'
worden vastgesteld op € 97.229,70. De verkoopprijs van lot 16 wordt vastgesteld op
€ 122.879,70
33. Kennisname juryverslag Kindvriendelijke gemeente
Kennisgenomen.
34. Site
Verheyen:
Tussenkomst
gemeente
in
procedure
Raad
voor
Vergunningsbetwistingen
Het college beslist Meester Cies Gysen van GD&A Advocaten aan te stellen om het
verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure op te maken en de belangen van
de gemeente als tussenkomende partij te behartigen.
35. Project Ontharding deel van de site Serneels
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd het projectvoorstel en de
verklaring te ondertekenen.
36. Aanvraag materiaal eerste communie
De gevraagde medewerking wordt verleend.
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37. Uitwerken dienstverleningsconcept
Het college beslist opdracht te geven voor het uitschrijven van een lastenboek voor het
uittekenen van een dienstverleningsconcept en een gepast organogram.
38. Aanvraag subsidie buurtfeest ‘Ristenstraat BBQ’
Goedgekeurd.
39. Vacant verklaren van een standplaats op de jaarlijkse zomerkermis
Goedgekeurd.
40. Brochure adviesraden
Opdracht wordt gegeven voor het ontwerpen en drukken van een folder voor de voorstelling
van de adviesraden.
41. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: verslag college en
vast bureau van 6 mei, lijst goedgekeurde bestelbonnen, aanrekeningen en bestelaanvragen,
het juryverslag met betrekking tot de aanwerving van een boekhouder en een begeleider voor
Kids & Co, juryverslag kindvriendelijke gemeente, verslag naar aanleiding van het indienen
van een klacht, project ontharding Serneels, de lastvoorwaarden voor het leveren van
maaltijden voor het dorpsrestaurant.
42. Agenda gemeenteraad 3 juni 2019
Het college meldt aan de voorzitter van de gemeenteraad een aantal punten met het verzoek
deze op de agenda te plaatsen.

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, 21 mei 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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