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Besluitenlijst college van burgemeester en
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Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten

HRM

3. Aktename kandidaten consulent diversiteit en participatie
4. Statutaire aanstelling expert ICT
5. Aanstellingzaalwachter
6. Aanstelling technisch coórdinator facility
7. Aanstelling technisch beambte
B. Consolidatie AO xxx

Facility

9. Aankoop van schrob/zuigmachine I-MOP XXL - wijze van gunnen : aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Bouwen en wonen

Lokale economie

10. Aanvraag occasionele drankenvergunning
11. Aanvraag vergunning sterke dranken

Openbare werken

12. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Marcel De Molstraat - definitieve oplevering en
vrijgave borg

13. Wegenis- en riolêringswerken verkaveling Roterijstraat - voorlopige oplevering

Omgeving

14. OMV20 L8O237 - Verbouwen van een bestaande meubelzaak met magazijn, het rooien van
bomen en de aanleg van parkeerplaatsen - vergunning

15. OMV20180302 - Bouwen van een magazijn en herinrichten van bestaande wegenis met nieuw
portiersgebouw voor de productie van brandwerende isolatiematerialen en hoge-temperatuur-
isolatieplaten - kennisname

16. OMV20180306 - Verbouwen van twee eengezinswoningen met handelspand tot twee
meergezinswoningen met telkens één handelspand en twee woongelegenheden - vergunning

17. OMV20190006 - Plaatsen van 2 nieuwe telecommunicatiestátions en het plaatsen van 2
nieuwe buispylonen h25m - Kennisname

18. OMV2O19OO15 - wijzigen van de voorgevel - vergunning
19. OMV20190036 - Regulariseren van de inplanting van 2 nieuwbouwwoningen - vergunning
20. OMV20190037 - Regulariseren van een functiewijziging van handelshuis naar horecazaak -

vergunning
21. OMV20190041 - Verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning - vergunning
22. OMV2OI9OO44 - Slopen van een magazijn en het bouwen van gesloten eengezinswoning -

vergunning



23
24

32.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

OMV20190045 - Verbouwen en uitbreiden van een villa - vergunning
OMV20190046 - Regulariseren van de in- en uitrit van de ondergrondse parking en
raamhoogtes in alle gevels - vergunning
OMV20190053 - Bouwen van een fietsenberging - vergunning
OMV20190083 - Plaatsen van bronbemaling - Aktename
OMV20190086 - Afbreken van de bestaande veranda en het oprichten van een nieuwe
aanbouw - aktename
OMV2019OO98 - Uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning - aktename
Bermbeheer - dienstjaren 2019-2021 - Toewijzing
OMV20190107 - Bronbemaling voor de aanleg van eén loskade (tijdelijk) - Aktename
SA20180002 - bouwen van 4 woonentiteiten na slopen van bestaande constructies -
voorwaardelijk positief attest
IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering - 28 juni 2019

Werf

33. Herstelling Veegwagen MFH2500

Mobiliteit

34. Cel verkeer april 2019 - verschillende punten
35. Vrachtwagensluizen - Aanvullend verkeersreglement - le wijziging

Leven en reizen

Toerisme en evenementen

36. Programma opening toeristisch seizoen - Lokale Helden - 26 april2079
37. Toelating fuif "Glow in the dark" - 4 mei 2019
38. Toelating openluchtfeest Lento'Lento - 13 juli 2019
39. Toelating Bel-Air Woods - 20 tot en met 22 september 2019

Bijkomende ounten Van de besloten zitting
Bouwen en wonen

Omgeving

40. OMV20t8O242 - Slopen van een bestaande woning en het bouwen van een meergezinswoning
met 7 garages - weigering
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