BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 1 JULI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 24 juni 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 235/2019 tot en met nummer 240/2019.
3. Aanvraag 1/5 Vlaams Zorgkrediet voor de zorg voor een kind tot en met de
leeftijd van 12 jaar
Toegestaan.
4. Kennisname kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur
Kennisgenomen.
5. Kennisname kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur
Kennisgenomen.
6. Wouters - verlenen van een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning wordt verleend aan de heer Wim Wouters voor het verbouwen en
uitbreiden van een eengezinswoning gelegen Cardijnlaan 45, Herenthout.
7. Keynen - Storms - omgevingsvergunning - beslissing deputatie
Kennisgenomen van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen waaruit blijkt
dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend aan de heer en mevrouw Keynen - Storms
voor het verbouwen van een gebouw met handel en één woongelegenheid naar een gebouw
met handel en twee woongelegenheden, gelegen Vonckstraat 57, afdeling 1 sectie E 458l6,
Herenthout.
8. Milieulessen 2de en 3de graad basisonderwijs
Het college wenst in het schooljaar 2019-2020 opnieuw intercommunale ondersteuning bij de
sensibilisering van scholen door het geven van lessen aan leerlingen van de tweede en derde
graad van het basisonderwijs over de thema's water en energie en over klimaat en
klimaatveranderingen.
9. Kennisname erkenning van het privaat natuurreservaat Bergen nr. E443
Het college neemt kennis dat het privaat natuurrervaat nr. E-443 ‘Bergen’, gelegen te
Herenthout, De Bergen, werd erkend met een oppervlakte van 2ha, 49a 52ca.
10. Bedeling gemeentenieuws september 2019
De bedeling wordt toevertrouwd aan Vlaamse Post.
11. Machtiging voor de inrichting van een occasionele drankgelegenheid aan de
centrumleidster van Huis Driane
Goedgekeurd.
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12. Pers
Volgende punten worden meegedeeld aan de pers: erkenning natuurreservaat Bergen en
milieulessen.
13. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
- verslag college 24 juni
- verslag vast bureau 24 juni
- bestelbonnen, bestelaanvragen en aanrekeningen
- erkenning natuurreservaat Bergen.
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, 2 juli 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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