BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 24 JUNI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 17 juni 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 225/2019 tot en met nummer 234/2019.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 1487/2019 tot en met nummer
1561/2019.
4. Bepalen datum indiensttreding deskundige burgerzaken
Goedgekeurd.
5. Aanstelling contractueel administratief medewerker op het Loket Leven &
Ondernemen
Goedgekeurd.
6. Principiële vraag ivm het verharden van de voortuin
Geen toestemming verleend.
7. CK&S - verlenen van omgevingsvergunning door deputatie
Toestemming verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen aan CK&S voor het
slopen en herbouwen van een buffertank op het perceel gelegen Binnenstraat 10A, sectie D
nr. 102a, Herenthout.
8. Aanvraag toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan FT De
Bevers
Toelating wordt gegeven om met een recreatieve fietstocht het grondgebied van de gemeente
te doorkruisen.
9. Samenaankoop Woonmeters IOK najaar 2019
Het college beslist deel te nemen aan de Samenaankoop Woonmeters IOK.
10. Goedkeuring vorderingsstaat 8 van de opdracht - Weg- en rioleringswerken
Zwanenberg - Bergense Steenweg(tot Cardijnlaan)
Goedgekeurd.
11. Afsluiten overeenkomst voor het ter beschikking stellen van de bestaande 360°
beeldendatabank 2014-2016 voor 5 gelijktijdige gebruikers.
Afsluiten overeenkomst voor het ter beschikking stellen van de bestaande 360°
beeldendatabank.
12. Telenet - aanvraag vergunning voor het vervangen
ondergrondse kabel Vonckstraat 50 - dossier 25039743
Vergunning verleend.
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13. Bruyninckx - Van Looy - verlenen van een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning wordt verleend aan Bruyninckx - Van Looy, Mikhoeve 29,
Herenthout inzake het bouwen van een eengezinswoning met garage, gelegen Cardijnlaan
42, Herenthout.
14. Coeck - Van Dael - verlenen van een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning wordt verleend aan de heer en mevrouw Coeck-Van Dael,
Mikhoeve 38, Herenthout inzake het bouwen van een eengezinswoning met carport, gelegen
Cardijnlaan 38, Herenthout.
15. Willems - wijziging van de verkavelingsvergunning - 045/201(1) - attest tot
verkoop
Het college beslist dat aan alle in de verkavelingsvergunning 045/201(1), opgelegde
voorwaarden werd voldaan en dat vanaf heden tot verkoop, schenking,… van kavel 1 tot en
met kavel 2 kan worden overgegaan.
16. Aktename van een melding voor bronbemaling klasse 3 te Langstraat
Het college neemt akte van de melding ingediend door de heer Roald van den Berghen, voor
de firma Beernaert’s Werken voor een bronbemaling van maximum 720 m³/dag en 17.000
m³/jaar voor de vervanging van een inspectieput in opdracht van Aquafin.
17. Kennisname mail M. Van Eepoel d.d. 18 juni 2019
Kennisgenomen.
18. Goedkeuring overeenkomst copromotoren in het kader van het project 'Sociale
Mobiele Kruidenier'
Goedgekeurd.
19. Hinderlijke bomen
Het college geeft opdracht aan de technische dienst om een voorstel uit te werken omtrent
hinderlijke bomen.
20. Goedkeuring aanstellen vrijwilligers speelpleinwerking 2019
Goedgekeurd.
21. Toekenning standplaats op de jaarlijkse zomerkermis
Goedgekeurd.
22. Evaluatie onthaaldag nieuwe inwoners van 2 juni 2019
Akte genomen.
23. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: verslag college 17
juni, verslag vast bureau 17 juni, aanrekeningen, bestelbons en bestelaanvragen.
De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
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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, 27 juni 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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