BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 3 JUNI 2019

1. Goedkeuring verslag vergadering van 27 mei 2019
Goedgekeurd.
2. Aankoop schoolbanken 6de leerjaar
Goedgekeurd.
3. Aankoop schoolboeken schooljaar 2019-2020
Goedgekeurd.
4. Aankoop wijk-werkcheques
Goedgekeurd.
5. Intrekken aanwerving XXX als tijdelijk technisch medewerker - werkleider
Goedgekeurd.
6. Vacantverklaring van een tijdelijke betrekking van technisch assistenten
groendienst
Goedgekeurd.
7. Interessepeiling "Stimuleren van lokaal fietsgebruik bij schoolgaande kinderen"
Goedgekeurd voor mededeling principiële interesse aan IOK.
8. Van Elsen - Geerts - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college levert een omgevingsvergunning af aan de heer en mevrouw Van Elsen - Geerts
voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw in Verbistlaan 30.
9. Toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan W.T.C. Sport 93
Toegestaan.
10. Principe vraag - Peeters - De Vries
Goedgekeurd mits voorwaarden.
11. Advies over de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door IOK
Afvalbeheer voor de opslag en verwerking van textiel te Moerbroek 28
Het college is van oordeel dat de omgevingsvergunningsaanvraag van de heer Jonathan De
Witte voor IOK Afvalbeheer, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten,
voor de verkleining van sportschoenen van (hoofdzakelijk) NIKE, gelegen te Moerbroek 28 te
2270 Herenthout, als gunstig kan worden geadviseerd.
12. Intergemeentelijk beleidsplan
Kennisgenomen.
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13. Afwijking geluidsnormen Nederlandstalige top 100 van Poco FV
Het college verleent een afwijking van de geluidsnormen tot maximum 90 dB(A), LAeq, 15
min. aan POCO FV voor het evenement ‘Nederlandstalige top 100’ dat plaatsvindt van
zondagavond 25 augustus 2019 van 18u00 t.e.m. 24u00 in open lucht op de parking van
Raamdecoratie Ledegen (ter hoogte van Jodenstraat 45 te Herenthout).
14. Week van de mobiliteit: Speelpret op de Met op 18 september 2019
Goedgekeurd.
15. Plaatsing picknicktafel op Vredesplein.
Goedgekeurd.
16. Visclub 'Moed & Volharding': vraag om medewerking
Geen beslissing.
17. Kennisname verslagen MAT
Kennisgenomen.
18. Driane - ondergrondse afvalinzameling
Goedgekeurd.
19. Titanic: vraag plaatsen terras
Toelating wordt niet verleend.
20. Goedkeuring ambitienota en financieel plan vrije tijd Neteland
Goedgekeurd.
21. Deelname mobiliteitsstudie Zuiderkempen
Goedgekeurd.
22. Aanvraag vervoer materiaal kamp Chiro Herenthout
Goedgekeurd.
23. Goedkeuring organisatie speelpleinwerking 2019
Goedgekeurd.
24. Goedkeuring verdeling budget speelpleinwerking 2019
Goedgekeurd.
25. Goedkeuring verdeling budget speelpleinwerking 2019
Goedgekeurd.
26. Pers
Het volgende wordt meegedeeld aan de pers: speelpleinwerking,
afvalinzameling Driane, mobiliteitsstudie Zuiderkempen.

ondergrondse

27. Documenten ter inzage
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: verslag college en
verslag vast bureau van 27 mei 2019, ambitienota Neteland en financieel plan.
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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, 6 juni 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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