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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 13 november 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Aktename kandidaturen technisch coórdinator facility
4. Aanstelling deskundige wonen

Financiën

5. Belasting op de tweede verblijven kohier 7 2O2O
6. Bezwaarschrift2O2O/O5 - xxx - Leegstand AJ 2019
7, Bezwaarschrift2O2O/!O - xxx - activering - Al 2019
8. Bezwaarschrift202O/7I - xxx - activering - AJ 2019
9. Bezwaarschrift 2020/12 - xxx - activering AJ 2019
10. Bezwaarschrift 2O2O/17 - xxx - leegstand - AJ 2019
11. Bezwaarschrift 2O2O/L9 - xxx - algemene gemeentebelasting op de bedrijven - AJ 2019
12. Bezwaarschrift 2020/20 - xxx - algemene gemeentebelasting - AJ 2019
13. Bezwaarschrift 2O2O/22 - xxx reclamedrukwerk - AJ 2019
14. Bezwaarschrift 2O2O/23 - xxx - algemene gemeentebelasting op bedrijven - AJ 2019
15. Bezwaarschrift 2020/27 - xxx - leegstand - AJ 2019
16. Bezwaarschrift 2020/30 - xxx - IVAREM - AJ 2O2O
17. Bezwaarschrift 2020/31- xxx- IVAREM - AJ 2020
18. Bezwaarschrift 2O2O/33 - xxx - takelen - AJ 2O2O
19. Bezwaarschrift 2020/36 xxx - algemene gemeentebelasting op bedrijven - Al 2020

Bouwen en wonen

Openbare werken

20. Heraanleg Geerhoek - Goedkeuring definitieve aanvaarding

Omgeving

21. OMV202OO243 - Heraanleg van een ontsluitingsweg met nutsleidingen en aanleggen van een
gracht - voorwaardelijk vergund

22. OMV2O2OO293 - Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - vergunning
23. OMV202OO297 - Verbouwen en uitbreiden van een woning en het wijzigen van de

bijgebouwen naar 5 vakantiewoningen (Toeristische logies) - xxx - weigering
24. OMV20200306 - Openleggen van de Hoeikensloop t.h.v. de Boomsesteenweg 170 -

Kennisname vergunning
25. OMV20200308 - Oprichten tuinhuis (regularisatie) en een garage - voorwaardelijk vergund
26. OMV20200316 - Plaatsen van een nieuwe buispyloon - Kennisname vergunning
27. OMV2O2O03L7 - Verbouwen en uitbreiden van een rijwoning - vergunning
28. OMV202OO32O - Uitbreiden van de woning en wijzigen van de gevels - vergunning
29. OMV20200330 - Herbouwen van een woning na brand - vergunning
30. OMV202OO332 - Wijzigingen op een schoolsite - meer specifiek betreft de aanvraag

afbraakwerken, nieuwbouwwerken en de omgevingsaanleg - vergunning



31. OMV202OO342 - Wijzigen van een garagepoort naareen schuifraam in de voorgevel -
voorwaardelijk vergu nd

32. OMV202OO344 - Bouwen van een garage - vergunninÉ,
33. OMV202OO347 - Bouwen van een carport - voorwaardelijk vergund
34. OMV202OO352 - Verbouwen van een eengezinswoning en aanleg van oprit en terras -

voorwaardelijk vergu nd
35. OMV202OO354 - bouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden -

wijzig ingsverzoek + voorwaardel ijk vergund
36. OMV20200359 - Sloperr van 61 sociale woningen met bijhorende constructies en een

jeugdhuis - voorwaardelijk vergund
37. OMV20200360 : Slopen van 231 sociale woningen, waaronder Residentie Schoondonck, en de

bij horende constructies - voorwaardel ijk verg u nd
38. OMV202OO446 - Exploitatie van een supermarkt met bakkerijafdeling - aktename met

voorwaarden en bijzondere aandacht
39. OMV2O200OO6V - Bijstellen van de verkaveling V20110013, o.a het aanpassen van de

bestemming van lot 3 naar meergezinswoning - vergunning
40, Plantgoed najaar 2020
41. Vellen en heraanplanten van een boom op openbaar domein ter hoogte van xxx 18
42. Ondersteuning stedenbouw dienst Omgeving
43, Communicatie campagne #laatzeliggen

Mobiliteit

44. Cel verkeer november - verschillende punten
4J. >Cnool5traaf í!]tJ Állm-L/p I lSSelI - proeropslelllng
46. Clean Power Transport (CPT) - stand van zaken / extra laadinfrastructuur 2020
47. Goedkeuring signalisatieplan Oude Dendermondsestraat / Gezondheidsstraat / Westzavelland

(deel) ,/ Vrijheidsstraat / Toekcmststraat
48. Goedkeuring signalisatieplan Akkerlaan - project SM Volkshuisvesting

Leven en reizen

Sportdienst

49. Goedkeuring kampsubsidies sportverenigingen zome r 2O2O

Welzijn

Integrale veiligheid

50. Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig
51. Bekrachtiging bestuurlijk besluit van de burgemeester van 13 november 2O2O bij

hoogd ringendheid

Biikomende punten van de besloten zitting
Ondersteunende d iensten

Centrale administratie

52. Overeenkomst tussen de ELZ en de lokale besturen mbt het aansturen van de pool
huisbezoekers

Bouwen en wonen

Lokale economie

53. Gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement vanaf Ot/72/2020
54. Gemeentelijk marktreglement vanaf 0L/0t/2O21





Omgeving

55. OMV202OO447 - Het plaatsen van een mobiele breekinstallatie bij het slopen van gebouwen -
aktename onder voorwaarden

56. Ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Willebroek - strategisch masterplan Willebroek
centrum - Deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester - kennisname
mandaat voor de gemeenteraad

ommaert Bevers
Algemeen directeur Burgemeeste
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