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

Ondersteunende diensten

Gentrale administratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Leasing bedrijfswagen algemeen directeur
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Verlenging aanstelling schoonmaakster
5. verlenging aanstelling technisch beambte

Bouwen en wonen

Openbare werken
6. Aanleg gemeentelijk glasvezelnet - bijkomende civieltechnische werken

Omgeving

7. OMV20200035 - Verbouwen en uitbreiden van een rijwoning - vergunning
8. OMV20200050 - Veranderen door uitbreiding van een distributiecentrum, met de opslag van

28,90 ton pyrotechnisch materiaal; - xxx, xxx - Kennisname beslissing deputatie
9. OMVz0200072 - Aanleggen laadkades, niet-waterdoorlatende verharding, talud als groene

buffer, bouwen magazijn - xxx xxx - kennisname beslissing deputatie
10, OMV20200091 - Uitbreiden en verbouwen van een woning - vergunning
11. OMV20200110 - Uitbreiden van een eengezinswoning - vergunning
L2, OMV2O2O0I24 - Wijzigen van een handelspand met bovenliggende woonst tot garage met

bergruimte bij de woonst - vergunning
13. OMV20200129 - Afbreken van bijgebouwen en het opsplitsen en renoveren van één woning tot

2 woningen - vergunning
14. OMV20200182 - Wijzigen van de gevelmaterialen - vergunning
15. OMV20200191 - Aanbrengen van isolatie en wijzigen van de voorgevel - vergunning
16. OMV20200216 - Wijzigen van de gevelbekleding - vergunning
77. OMV20200263 - Wijzigen en isoleren van de voorgevel - vergunning

Mobiliteit

18, Cel verkeer juni 2020 - verschillende punten
19. Projectstuurgroep op- en afrittencomplex Ooievaarsnet - advies

Wonen

20. Beleidstoets Willebroek Stad - lokaal woonoverleg 22 juni 2020

Leven en reizen

Jeugddienst

21. Impact coronamaatregelen 2830-kamp
22. Toelage fuifsubsidies Jeugd
23. Kampsubsidies voor het nemen van maatregelen om het jeugdaanbod corona-proof te kunnen

organiseren



Toerisme en evenementen

24. Aanvraag zomerbar - xxx
25. Drive-in Movie - 24/07,25/O7 en 3L/07/2020 - Blaasveldstraat 162
26. Zomerprogramma 2O2O - dienst vrije tijd
27. WandelzoeKocht De Molenberg

Welzijn

Integrale veiligheid

28. Actieplan project diefstalpreventie

Bijkgmende ounten van de besloten zittino
Punten 29 tot en met 32 werden hem meegedeeld door het college van burgemeesfer en
schepenen.

Ëouuten en wonen

Lokale economie

29. Aanvraag Coronaterras xxx
30. Aanvraag coronaterras xxx
31. Aanvraag coronaterras xxx

Leven en reizen

Toerisme en evenementen

32. Aanvraag Swim Run Experience - Hazewinkel - L9/O7/2O2O

mmaert
Algemeen directeur Burge


