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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 8 januari 2O2t

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten
3. Gemeenteraad 26 januari 2O2L -

HRM

4. Aanstelling BKO-begeleider in vervangingscontract m.i.v. 18/01/2O2I

Bouwen en wonen

Lokale economie

5. Aanvraag horécavergunning vzw Willebroek zuid
6. Toelaten losse markthandelaars d.m.v. voorinschrijving
7. Afgelasten carnavalkermis 2021

Omgeving

8. OMV20200369 - Bouwen van twee meergezinswoningen (één van 11en één van 4
appartementen) en ondergrondse parking na het slopen van een handelshuis -
voorwaardel ijk vergu nd

9. OMV20200206 - Wijzigen van de inplanting van een zonevreemde woning, na het
wijzigen van de functie van de construcie naar wonen en deze af te breken - standpunt
college : Voorwaardelijk gunstig

10. Bevoegdheid van aangestelde omgevingsambtenaren tot zelfstandige behandeling van
wijzigingsverzoeken binnen omgevingsaanvragen cfr. Wijzigingsbesluit Vlaamse
regering- ter kennisgevi ng

11. OMV20200398 - Wijzigen van de gevels, de buitenaanleg en de indeling van het
gebouw (regularisatie) - vergunning

12. OMV20200403 - Slopen en herbouwen van een eengezinswoning - vergunning
13. OMV202OO4LB - Verbouwen van een eengezinswoning - vergunning
14. OMV202OO426 - Plaatsen van een zwembad - vergunning
15. OMV202OO428 - Verbouwen van een kazerne naar 3 appartementen, oprichten van een

fietsenberging en voorzien van 3 autostaanplaatsen - vergunning
16. OMV20200378 - Oprichten van een serre (regularisatie) en een carport - vergunning
17. OMV20200423 - Het opdelen van een bestaand gebouw in 3 units en een appartement

(regularisatie) - voorwaardelijk vergund
18. OMV20200366 - Wijzigen van bestaande milieuvergunning - voorwaardelijk vergund
19. OMV20200004V - Creëren van 2 kavels voor halfopen eengezinswoningen -

voorwaardelijk vergu nd

Leven en reizen

Burgerteam

20. Intrekking ambtshalve schrapping
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Jeugddienst

21. Participatietraject ism Formaat - heropstart jeugdhuis

Sportdienst
22. Goedkeuring budget 2O2t projectvereniging WIKA

Toerisme en evenementen

23. Herwerking/vernieuwing website bezoekwillebroek.be
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