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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 2 oktober 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging "Triagepost Bornem'
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Pensioen technisch beambte beplantingen
5. Openverklaring technisch beambte groendieinst (E1-E3)
6. Aktename PV bevorderingsexamen directiemédeweïker bouwen en wonen (C4-C5)
7. Bevordering directiemedewerker bouwen en wonen i8. Statutaire aanstelling cultuurfunctionaris :

.. i

Bouwen en wonen

Lokale economie

9. Tweedehandsbeurs gezinsbond Blaasveld-Heindonk
10. Tijdelijke wijziging terras - xxx
11. Stopzetting standplaats wekelijkse woensdagmarkt - xxx

Openbare werken

12. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 16 december 2020

Omgeving

13. Handhavingsweek 2020 "Houd je bubbel gezond, geen afval op de grond!"
14. OMV202OOL2L - Afbreken van bestaande bebouwing (bijgebouwen) en bouwen van een

meergezinswoning van 5 appartementen met bijhorende garages - voorwaardelijk vergund
15. OMV20200L2B - oprichten van een eengezinswoning met schoonheidssalon en 2 bijgebouwen

- vergunning onder voorwaarden
16. OMV202OO2O6 - Wijzigen van de inplanting van een zonevreemde woning, na het wijzigen van

de functie van de constructie naar wonen en deze af te breken - voorwaardelijk vergund
17. OMV202OO233 - Verbouwen van een eengezinswoning (regularisatie) - vergunning
18. OMV20200280 - Afbreken van een bestaande woning, bouwen van een meergezinswoning met

parkeerplaatsen en bouwen van een bijgebouw - vergunning
19. OMV20200363 - Afbreken van een afdak en het plaatsen van een veranda - aktename
20. OMV202OO364 - Uitvoeren van een bemaling - aktename onder voorwaarden
21. OMV2020000lV - Creëren van 12 kavels voor halfopen bebouwing met aanleg van wegenis en

rooien van bomen - voorwaardelijk vergund
22. Nacht van de Duisternis

Mobiliteit
23. Cel verkeer augustus / september 2O2O - verschillende punten



Leven en reizen

Burgerteam

24. Ambtshalve schrapping
25. Intrekking ambtshalve schrapping

Toerisme en evenementen

26. Aanpassing aankomstzone - memorial René & Joseph Van Dam - retrokoers - O4-LO-202O
27. Verwendag (wandeling) en boekenverkoop - 10 oktober 2020 - Bib
28. Gezond ontbijt - 11 november 2020 - Gezinsbond Blaasveld Heindonk

Welzijn

Samenleven

29. overeenkomst AgII

fntegrale veiligheid

30. Overdracht auto
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