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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 1O januari 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad 28 januari 2O2O- Agenda
3. Vrijwilligersreceptie 5/03/2O2O
4. Lijst met C-punten

HRM

5. Toekenning jaarrente ingeyolge AO xxx
6. Verlenging aanstelling schoonmaakster met 1/2tijdse opdracht

ICT

7 Digitale Willebroekbon - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Financiën

8. Dwangbevelen: BKO & Openbare Werken
9. Dwangbevelen BKO, Omgeving en burgerzaken
10. Dwangbevel BKO & Openbare werken
11. Betaalbaarstellingen van leveranciersfacturen

Bouwen en wonen

Openbare werken

12. Project Omgeving Oude Dendermondsestraat - Goedkeuring gunning
13. Op- en afrittencomplex Ooievaarsnet - advies UVN

Omgeving

14. A2O2OO7 - Afwijking maximaal toegestane geluidsniveau - carnaval bal - 1 februari 2O2O -
XXX

15. OMV20I9O204 - Bekomen van vergunning voor verandering door uitbreiding: opslaan van
giftige vloeistoften en vaste stoffen - Kennisname

16. OMV20t902t6 - Veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage
van lijmen en kitten - Kennisname

17. OMV20L9O245 - Slopen van een loods en het bouwen van een bedrijfsgebouw - weigering
18. OMV20190260 - Wijzigen van het buitenschrijnwerk van een handelspand - vergunning
19. OMV20t9O27t - Bouwen van een garage met bergruimte - weigering
20. OMV20190301 - Plaatsen van een garage - vergunning
21. OMV20190305 - Verbouwen van de woning - vergunning
22. OMV2O190306 - Slopen van bestaande bebouwing en optrekken van een nieuwbouw

meergezinswoning, 7 garages en gemeenschappelijke berging - weigering
23. OMV20190310 - Bouwen van een garage en het plaatsen van een omheining - vergunning
24. OMV2OI9O322 - wijziging vrachtwagenparking, aanleg van een ondergronds bufferbekken en

aanleg van nieuwe riolering - Ongunstig advies
25. OMV20L9O324 - Wijzigen van een handelspand naar garage bij woonst - vergunning
26. OMV20190350 - Verbouwen van een eengezinswoning met gevelwijziging - vergunning



27. OMV2O190356 - Renoveren en isoleren van de gevel en het vervangen van het
buitenschrijnwerk - vergunning

28. Straatnaamgeving - aanvraag tot voorstel 20190004V (Kebbingen)
29. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring verkaveling site Bezelaeren (V20140005)
30. Aanvraag bebossing van een kadastraal perceel gelegen Peeterstraat zn -

gewestplanbestemming: agrarisch gebied - weigering
31. Gewone onderhoudswerken aan geklasseerde waterlopen - De staat der werken dienstjaar

2020 (Polder Vliet en Zielbeek)
32. Burgemeestersconvenant 2030

Leven en reizen

Burgerteam

33. Toekenning busnummers Rode-Kruisstraat 16

Sportdienst

34. Kampioenenviering 2019

Toerisme en evenementen

35. Aanvraag western party - 1 februari 2020 - xxx

Dirk Blommaert
Algemeen directeur Burgem
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