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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 23 oktober 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale ádministratie

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

HRM

3. Medisch besluit AO
4. Aanstelling brugfiguur
5. Openverklaring technisch coórdinator facility (C4_-C5)

Facility

6. Aankoop dienstwagen/lichte bestelwagen facility (type bakkerswagen) ter vervanging Opel
combo - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) -
Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

Bouwen en wonen

Lokale economie

7.
8.
9.
10

Aanvraag handelskernversterkende subsidies xxx
Aanvraag verlenging terras en gehomologeerde terrasconstructie winterperiode
Overname standplaats woensdagmarkt
Stopzetting ambulante handel xxx

XXX

Omgeving

11. Beroep inzake de weigering van de aanvraag tot bebossing van een perceel gelegen te
Peetersstraat zn - gewestplan agrarisch gebied - 2de adviesvraag - standpunt college:
ongunstig advies

12. OMV20200001 - Slopen van een café met woonst voor de oprichting van een
meergezinswoning met zeven woongelegenheden, één kantoor en bijhorende
parkeermogelijkheden - standpu nt col lege : vergunni ng onder voorwaarden

13. OMV20200007V - Creëren van 1 kavel voor gesloten bebouwing - voorwaardelijke vergunning
14. OMV20200136 - Oprichten van een meergezinswoning met 4 kantoren, 8 appartementen met

bijhorende ondergrondse garage en aanleggen van de tuin met een wadi en een terras -
voorwaardelijk vergu nd

15. OMV20200387 - Melden van eeh bronbemaling - voorwaardelijke aktename met bijzondere
aandacht

16. OMV20200389 - op- en overslag van xxx-producten - aktename
17. OMV20200391 - Exploiteren van een magazijngebouw voor de opslag van ingerichte keukens -

aktename
18. OMV20200395 - Melden van een bronbemaling - voorwaardelijke aktename met bijzondere

aandacht
19. Bebloemingswedstrijd

Mobiliteit
20. Cel verkeer oktober - verschillende punten "

21. Fietsstraat Overwinningsstraat / August Van Landeghemstraat - resultaten bevraging
handelaars



22. Verzoekschrift - Aanpassingen fietsstraat tussen BNP Fortis en Stationsstraat (en of markt) om
de handel mogelijks terug meer leven in te blazen met bijgevoegde verduidelijking en
argumenten - besluit

Leven en reizen

Burgerteam

23. Toestaan plaatsen grafzerk

Jeugddienst

24. Grabbelpas herfstvakantie 2020

Cultuurdienst

25. Projectsubsidies artistiek project - xxx
26. Uitbreiding Kunstatelier - afdeling Jeugdatelier
27. Ku nstatel ier - i nschrijvi ngsgelden schooljaa r 20 Lg -2020 

-COVI 
D- 19

Toerisme en evenementen

28. Aanvraag optreden xxx - 11.11.11.' - 31 oktober 2O2O

Welzijn

Integrale veiligheid

29. Kennisname bestuurlijk besluit burgemeester
30. Kennisname bestuurlijk besluit burgemeester - xxx

lommaert
Algemeen directeur Burgemeester


