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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 4 september 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Gemeenteraad 22 september 2020 - Agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Consolidatie AO xxx

Facility

5. Haalbaarheidsstudie PV panelen AC - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
6. Vrijgave borg xxx BVBA

Financiën

7. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. 4 - 2O2O
8. Bezwaarschrift2020/OL - xxx - activeringsheffing AJ 2019
9. Bezwaarschrift 2O2O/02 - xxx - afvalbelasting - AJ 2O2O
10. Bezwaarschrift 2n2O/O3 - xxx - afvalbelasting AJ 2020
11. Bezwaarschrift 2O2O/24 - xxx - takelen
72. Bezwaarschrift 2O2O/25 - xxx - takelen AJ 2O2O
13. Bezwaarschrift 2020/26 - xxx - takelen - AJ 2019
14. Bezwaarschrift 2O2O/28 - xxx - takelen - AJ 2020

Bouwen en wonen

Lokale economie

15. Overeenkomst VZW Willebroek Winkelhart en Gemeente Willebroek ivm de "Personeelsbon"
16. Voorstel Jaarmarktkermis

Omgeving

77. OMV20190360 - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - standpunt college:
Gunstig advies

18. OMV202OOO4L - Regulariseren van het opdelen van een bedrijfsgebouw met kantoorruimten
en opslag van materiaal en het heraanleggen van het terrein - standpunt college:
Voorwaardelijk gu nstig advies

19. OMV2020OO77 - Renoveren en uitbreiden van een bank- en verzekeringskantoor met
bijhorende buiteninrichting - vergunning

20. OMV20200155 - Opdelen van bestaand magazijn in 4 units en uitbreiden van de
koelinstallaties - voorwaardelijk vergund, met bijzondere aandacht

21. OMV20200168 - Bouwen van een garage met bergquimte - vergunning
22. OMV2O2OOI79 - Slopen handelshuis en oprichten ván 4 appartementen met tuinaanleg -

voorwaardelijk vergund I

23. OMV202OO2L5 - Plaatsen van een vrijstaande garage - weigering
24. OMV202OO243 - Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van een nieuwe straat - goedkeuring

rooilijnplan
25. OMV202OO249 - Oprichten van een rijwoning - vergunning



26

27

28

29

30

31

OMV20200259 - Wijzigen van de terrassen en dakoversteken, raamopeningen, hoogte van
gebouw GS1, brandladders en het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de voorgaande
vergunning - vergunnin g
OMV20200272 - Slopen van de bebouwing en bouwen van een meergezinswoning met 5
woongelegenheden en 5 garages - vergunning
OMV20200276 - Bouwen van 11 eengezinswoningen en oprichten van carportsen garages -
voorwaardelijk vergund
OMV2O2OO30O - Renoveren van een voorgevel - Kennisname beslissing Deputatie -
vergunning
OMV20200303 - Bijstellen van de milieuvoorwaarden - Gunstig advies met bijzondere
aandacht
OMV20200306 - Openleggen van de Hoeikensloop t.h.v. de Boomsesteenweg xxx - Gunstig
advies met bijzondere aandacht

l-eegstand - beroepen tegen de opname in het leegstandsregister met aktes van 28 mei 2020
l-eegstand - aanvragen van vrijstelling van leegstandsbelasting en schrappingen uit het
leegstandsreg ister

Wonen

32.
33.

Leven en reizen

Burgerteam

34. Toekenning busnummers Stationsstraat 92-96

Jeugddienst

35. Huiswerkbegeleidin g

Toerisme en evenementen

36. Aanvraao Beloisch Kamnioenschan kortebaan kaiak - 5 en 6 sentember 2O2Q

Welzijn

Samenleven

37.' Buurtbooster Residenties

Bijkomende puntqn van de beslgtqn zitting
Punten 38 tot en met 39 werden hem meegedeetd door het cottege van burgemeester en
schepenen.

Oddersteunende diensten

Centrale administratie

38. Jubilarissen 2020 - ontbijtmand

Bouwen en wonen

Lokale economie

39. Aanstellen consultant voor opmaak nota rond toekomstvisie en Ondernemin
Willebroek

Blommaert rs
Algemeen directeur Burgemeester


