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Besluitenlijst ccillege van burgemeester en
sche nen van 3 mei 2OL9

Ondersteunende diensten

Gentrale administratie

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

Communicatiedienst

3. Onthaal nieuwe inwoners - lente 2019
4. Sluitingsddgen 2019

Facility

5. Reinigen van ramen en raamconstructies - Diverse gebouwen AGB, Gemeente en OCMW
Willebroek - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Goedkeuring gunning

Financiën

6. Dwangbevelen: Kribbe, Buitenschoolse kinderopvang en grondgebiedzaken
7, Dwangbevelen : Grondgebiedzaken
8. Bezwaarschrift20tg/19 xxx belasting op het takelen van voertuigen
9. Bezwaarschrift 2079/20 xxx tegen de algemene belasting op bedrijven - aanslagjaar 2Ol9
10. Gemeente Willebroek / xxx (bezwaarschrift tégen de algemene belasting bedrijven) -

aanstelling GDA

Bouwen en wonen

Lokale economie

11. Aanvraag rommelmarkt Overloopstraat Kapelletje
12. Aanvraag rommelmarkt parking Chalet Willebroek-Zuid

Omgeving

13. OMV20180114 - Beroep inzake omgevingsvergunning - Denderlaan 22-24 - kennisname
beslissing Deputatie

14. OMV20180146 - Beroep inzake omgevingsvergunning - Guido Gezellestraat 55 - kennisname
beslissing Deputatie

15. OMV20180206 - Slopen van bestaande magazijnen en nieuwbouw van bedrijfsunits met
bijhorende kantoren - voorwaardelijk vergund

16. OMV2O19OO2O - Ombouwen van garage naar hobbykeuken, bureauruimte naar commerciële
ruimte en het plaatsen van een reclamebord - vergunning

17. OMV20190043 - Bouwen van 14 appartementen met ondergrondse parking - vergunning
18. OMV2079OO47 - Bekomen van een functiewijziging voor een deel van het handelspand naar

een studio - vergunning
19. OMV20190048 - Verbouwen van de achterbouw en optrekken van lessenaarsdakjes tot

volledig plat dak - vergunning
20. OMV20190063 - Inrichting voor de productie van carbon black: verandering door wijziging en

uitbreiding en aanvraag tot wijziging van de lozingsvoorwaarde voor sulfaten en chlorides,
alsook voor arseen en enkele pak's -Advies

21. OMV20190084 - Uitbaten van wassalon met inbegrÍp van het lozen van afvalwater - Aktename
22. IGEMO - Wijziging van de statuten d.d. 28 juni 2019



Werf

23. Herstelling Autolaadkraan Volvo XC671

Leven en reizen

Burgerteam

24. Ambtshalve schrapping
25. Inschrijving referentieadres OCMW
26. Schrapping referentieadres OCMW

Toerisme en evenementen

27. Aanvraag Vintage Village Festival - 10 tot 12 mei 2}tg - Kleine Bergen 15
28. Aanvraag Lake side summer bar - mei tot september 2019 - Kleine Bergen 15

Welzijn

Integrale veiligheid

29. Aanpassing bijzondere politieverordening parkeren
30. Toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie MeWi

Blommaert Beve
Waarnemend algemeen directeur Burg
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