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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche enen van 2 au ustus 2OL9

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten
3. Gemeenteraad 27 augustus 2019 - Agenda

RMH

4. Aktename kandidaten cultuurfunctionaris
5. Vervroegde pensionering technisch assistent wegen
6. Verlenging aanstelling deskundige ICT

Financiën

7. Dwangbevelen: Jeugd & bko & lokale economie& openbare werken
8. Belasting op de huis=aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met

handelskarakter kohier 2 2Ot9

Bouwen en wonen

Lokale economie

9. Toewijzing standplaats kindermolen en kinderattractie Heindonk kermis
10. Aanvraag horecavergunning xxx, 2830 Willebroek
11. Aanvraag tot wijziging van standplaats ambulante handel buiten de openbare markt - Ringlaan
12. Aanvraag garageverkoop / rommelmarkt in voortuinen
13. Aanvraag Circus Barones

Openbare werken

14. Ondergronds brengen netten Hinxelaar-Bezelaervelden
15. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 oktober 2019
16. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 oktober 2Ot9 - besluit tot verlenging van

Pidpa, bevestiging deelnemerschap van de gemeente aan Pidpa en goedkeuring van de
statutenwijziging

17. Advies aanvraag wegvergunning Elia
18. Raamovereenkomst onderhoudr*árt 

"n 
gemeentewegen 2020- 2023 - Goedkeuring bestek en

wijze van gunning r

Omgeving

19. OMv20190073-bouwen van een loods voor het stockeren van materiaal en grond - weigering
20. OMV2O19O14O - Bouwen van een halfopen ééngezinswoning - vergunning
21. OMV20190143 - Oprichten van een garage - vergunning
22. OMV20190155 - Verbouwen van een ééngezinswoning - vergunning
23. OMV20190159 - Bouwen van een meergezinswoning met vier woongelegenheden - weigering
24. OMV2O19O18O- slopen van bestaande kantoren (mobiele units) en het bouwen van een nieuw

kantoor - Gunstig advies
25. OMV20190187 - Aanbrengen nieuwe gevelbekleding - vergunning
26. OMV20190206 - Aanbouwen van stockageruimte, berging en garage aan woning - vergunning



27. Opmaak van een geïntegreerde gebiedsvisie Willebroek Centraal - Zuid - Kersdonk -
Studiebureau xxx- wijze van gunning: aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte
waarde) - goedkeuring gunning en lastenvoorwaarden

28. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring verkaveling site Craenhals (V2016/0002)
29. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring noordperceel site De Naeyer (B2OL7/OL67)

' Mobiliteit

30. Verioren/gevonden fietsen

Leven en reizen

Burgerteam

31. Toegekende huisnummers - August van Landeghemstraat 3

Toerisme en evenementen

32. Toelating zomerbar Tropical Fever - 3 augustus 2019 - De Mozaïek

Dirk Blommaert
Waarnemend algemeen directeur


