BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 11 JUNI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 3 juni 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 214/2019 tot en met nummer 224/2019.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 1316/2019 tot en met nummer
1423/2019.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 49/2019 tot en met nummer
51/2019.
5. Uitvoerbaar verklaren van het belastingkohier ‘Leegstand van gebouwen en
woningen’ voor het aanslagjaar 2018
Uitvoerbaar verklaard.
6. Uitvoerbaar verklaren van het belastingkohier ‘Ophalen en verwerken afval’
voor het aanslagjaar 2018
Uitvoerbaar verklaard.
7. Bepalen datum indiensttreding boekhouder
Goedgekeurd.
8. Goedkeuring visie over de inzet van vrijwilligers
Goedgekeurd.
9. Detacheringsovereenkomst van Hans Matheussen als tijdelijk werkleider
Goedgekeurd.
10. Verhaert Paul - weigering van de omgevingsvergunning
De aanvraag ingediend door Paul Verhaert inzake het bijstellen van een verkaveling, gelegen
te Herenthout, Boeyendaal, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, perceel 23A3, 23B3,
23C3, 23D3, 23E3, 23F3, 23G3, 23T2, 23V2, 23W2, 23X2, 23Y2, 23Z2 wordt geweigerd.
11. Kennisname vraag tot verwijderen van een boom ter hoogte van Vliegplein 74
Geweigerd.
12. Goedkeuring voorlopige oplevering van de opdracht - Heraanleg voetpad
Liefkenshoek
Goedgekeurd.
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13. Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Eurowheel bvba voor
de exploitatie van een inrichting klasse 2 voor de productie van velgen en
bandenpersen
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteiten aan de heer Jesse Dankers voor Eurowheel bvba, voor het hernieuwen
en uitbreiden van de productie van velgen en bandenpersen, gelegen Moerbroek 27,
Herenthout.
14. Goedkeuring gunning van de opdracht - Maaien van bermen 2019
Goedgekeurd.
15. Campagne rookmelders
Goedgekeurd voor verderzetting campagne.
16. Interessepeiling regionale uitrol 1.001-bomenactie
Het college is geïnteresseerd om deel te nemen aan een regionale actie van IOK om extra
bomen op particulier domein te promoten.
17. Kennisname asbestsanering na brand Bergense Steenweg 64
Het college neemt kennis dat er werd voldaan aan het besluit van de burgemeester van 14
december 2018 betreffende het nemen van maatregelen tot behandeling van het schadegeval
te Bergense Steenweg 64.
18. Curatieve bestrijding processierupsen in 2019
Het college stelt xxx aan voor de curatieve bestrijding van processierupsen in Herenthout.
19. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's van de opdracht leveren en plaatsen speeltoestellen op speelplaats gemeenteschool Klim-op
Goedgekeurd.
20. Kennisname oproeping algemene vergadering Gemeentelijke Holding nv in
vereffening d.d. 26 juni 2019
Kennisgenomen.
21. Fusie academies Herentals en Herenthout
Goedgekeurd voor verdere uitwerking.
22. Kennisname verslag MAT 27 mei 2019
Kennisgenomen.
23. Sociale Mobiele Kruidenier Neteland-Kasterlee-Lille
Bevestigd voor deelname.
24. Actie tegen hondenpoep
Goedgekeurd.
25. Overlast speelplein Liefkenshoek
De wijkpost van politie Neteland wordt gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan
eventuele overlast.
26. Landelijke Gilde: toelating plaatsen spandoek
Toestemming wordt verleend.
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27.
Kennsiname verslag vergadering Bibliotheek Neteland en standpunten
bibliotheekcommissie Herenthout
Kennisgenomen.
28. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
• verslag college en vast bureau 3 juni 2019
• aanrekeningen, bestelaanvragen en bestelbons college en vast bureau
• belastingkohier 'leegstand gebouwen en woningen' 2018
• belastingkohier 'ophalen en verwerken afval' 2018
• visienota fusie academies
• verslag MAT 27 mei
• verslag vergadering bibliotheek Neteland en uittreksel verslag bibliotheekcommissie
28/5.
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 juni 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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