BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 17 JUNI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 11 juni 2019
Goedgekeurd.
2. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 1424/2019 tot en met nummer
1486/2019.
3. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvraag goed met nummer 52/2019.
4. Voorstel vrijwilligersfeest 20 september 2019
Voorstel besproken.
5. Re-integratietraject langdurig zieken
Goedgekeurd.
6. Aanwerving contractuele deskundige burgerzaken
Goedgekeurd.
7. Kennisname kapmachtiging tuin Bergense Steenweg 18
Het college neemt kennis van de kapmachtiging verleend door het Agentschap voor Natuur
en Bos aan dhr. Jef Moens, voor het kappen van een geïsoleerd bosje fijnsparren in de tuin
van Bergense Steenweg 18.
8. Aanvraag toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan KWB
Grasheide i.k.v. organisatie 'Geshaaling 2019'
Goedgekeurd.
9. Alaers - omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - 201800133 attest tot verkoop
Attest tot verkoop voor de omgevingsvergunning aangaande het verkavelen van een perceel
in drie loten gelegen te Schoetersstraat wordt afgeleverd.
10. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het buurtfeest 'Een boeyende
barbeque' op zaterdag 22 juni 2019
Goedgekeurd.
11. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de organisatie van een
Familiedag op zondag 14 juli 2019
Goedgekeurd.
12. Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Buiscuiterie Thijs
voor de exploitatie van een inrichting klasse 2 voor het bereiden van wafels te
Atealaan 55
Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Peter Janssen, als exploitant van
Buiscuiterie Thijs, voor de exploitatie voor het bereiden van wafels, klasse 2, gelegen Atealaan
55 te 2270 Herenthout.
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13. Overdracht GSM-abonnementen naar Nextel Global
Goedgekeurd.
14. Klacht betreffende bestrijding processierupsen
Kennisgenomen.
15. Sint-Vincentius: vraag om medewerking
Medewerking wordt verleend.
16. Toelating voor gebruik Sint-Gummaruskerk
muziekavond, bijkomende informatie
Goedgekeurd.

voor

diner/theater/poezië/

17. Tuning-meeting parking gemeentelijk sportcentrum - Goedkeuring
Goedgekeurd.
18. Vaste reservatie gemeentelijk sportcentrum, seizoen 2019-2020
Goedgekeurd.
19. Pers
Het volgende wordt meegedeeld aan de pers: verslag viering jubilarissen.
20. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
- verslag college en vast bureau 11 juni 2019
- aanrekeningen, bestelbons en bestelaanvragen college en vast bureau
- voorstel vrijwilligersfeest
- verslag klacht
- bruikleenovereenkomst met Boons-Verbist
- samenwerkingsovereenkomst KIKO + toelichting.
21. Agenda gemeenteraad 1 juli 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, 26 juni 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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