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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 24 juli 2O2O

Ondersteunende diensten

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

HRM

3. Aktename kandidaten directiemedewerker bouwen en wonen
4. Aktename beslissingen algemeen directeur januari-juni 2020
5. Aktename PV Deskundige vrije tijd (domein sport & cultuur)
6. Aanstelling deskundige vrije tijd (domein sport & cultuur)
7. Verlenging aanstelling technisch beambte
L Verlenging aanstelling lesgevers kunstatelier

Communicatiedienst

9. Toewijzing concessionaris infoborden

Facility
10. Afsluiten van een onderhoudscontract voor de pompinstallatie van het administratief centrum

Pastorijstraat 1

Bouwen en wonen

Lokale economie

11. Aanvraag terrasvergunning xxx
12. Occasionele tapvergunning n,a.v. een evenement - xxx
13. Aanvraag (s)Maakmarkt
14. Annulatie Rommelmarkt Willebroek Centrum - 5 september 2O2O
15. Annulatie Rommelmarkt Blaasveld - 13 september 2020
16. Aanvraag Circus xxx

Openbare werken

17. Verkaveling xxx - Goedkeuring voorlopige oplevering
18, Wegenis- en rioleringswerken plein Vredesbrug - kennisname ontwerpdossier

Omgeving

19. OMV20200008 - Gedeeltelijk afbreken van de school en bouwen van een
. vervangingsnieuwbouw en heraanleggen terrein - voorwaardelijk vergund

20. OMV2O200063 - Afbreken van het tuinhuis voor het oprichten van een garage - vergunning
21. OMV2O200112 - Afbreken van aanhorigheden en renoveren van een schuur tot woning met

magazijn - voorwaardelijk vergund
22. OMi20200123 - Graven van eèn amfibieënpoel en planten van fruitbomen - voorwaardelijk

vergund
23. OMV20200125 - Oprichten van een eengezinswoning en bijhorende tuininrichting van

zwembad, berging en terrassen - vergunning
24. OMV20200163 - Bouwen van een halfopen eengezinswoning - vergunning



25. OMV20200164 - Bouwen van een halfopen eengezinswoning, aanleggen van een terras en het
plaatsen van een afsluiting - gedeeltelijk voorwaardelijk vergund

26. OMV20200187 - Uitbreiden van een magazijn met een buffer, wegenis, het stallen van 73
vans en het gebruik van koelinstallaties - Administratieve lus

27. OMV2O200188 - omgevingsaanvraag ingediend bij de deputatie omtrent het verwijderen van
verguride, niet-benutte opslagcapaciteiten, alsook van niet opgestarte activiteiten uit de
vergunning - Kennisname beslissing deputatie

28. OMV20200194 - Bouwen van een halfopen eengezinswoning met een carport en een terras -
vergunning

29. OMV20200196 - Heropdelen van een meergezinswoning van 3 appartementen naar 4
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30. OMV20200200 - Slopen van een woning en bijgebouwen - voorwaardelijk vergund
31. OMV202OO2O4 - Verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning, plaatsen van

een tuinhuis, omheining en verharding - gedeeltelijk voorwaardelijk vergund
32. OMV2O200211 - Slopen van een achterliggend magazijn - vergunning
33. OMV202OO272 - Wijzigen van de voorgaande vergunning betreffende de inplanting van de

zijgevel en het supprimeren van een raam - vergunning
34. OMV202OO223 - Bijstellen van milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie - Gunstig advies, met

bijzondere aandacht
35. OMV20200234 - Heraanleggen van de tuin met zwembad, tuinhuizen en terras - vergunning
36. OMV20200239 - Plaatsen van een elektronisch infobord - vergunning
37. OMV202OO24L - Vervangen van een infobord dooreen eleKronisch infobord - vergunning
38. OMV2020024+ - Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - vergunning
39. OIVIVZ0ZQAJ.6i - Verbouwen vàn een eengezinswoning - aKename
40. OMV2O2OO278 - Melding overdrachtvan een vergunning voorop- en overslag en sortering

van afualstoffen, gelegen xxx - kennisname beslissing deputatie
41. OMV20190361 - Bouwen van een meergezinswoning van twaalf appartementen en zes

woningen en aanleg van een straat - voorwaardelijk vergund
42. OMV20200003V - Bijstellen van de verkaveling V20160014, het opdelen van 4 kavels in 5

kavels - voorwaardelijk vergund
43. OMV20190006V - Beroep inzake omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling

(ref. gemeente: V1994/0003)met aanleg nieuwe wegenis, groenaanleg en 5 nieuwe loten-
Overloopstraat zn - kennisname beslissing Deputatie - weigering

44. OMV20190007V - verkoopbaarheidsattest
45. V20150015 - verkoopbaarheidsattest
46. Beroep inzake de weigering van de aanvraag tot bebossing van een perceel gelegen te xxx -

gewestplan agrarisch gebied - standpunt college: ongunstig advies
47. Premies 1e uitbetaling 2020
48. Persbericht Ivarem:versoepeling coronamaatregelen en de werking van de afvalophaling en

recyclagepark - kennisname

Mobiliteit

49. Cel verkeer juli 2020 - verschillende punten
50. IGEMO project'gedragsverandering op mobiliteitsvlak creëren bij bevolking, met specifieke

aandacht naar werknemers van bedrijven en bedrijvenzones in de regio' - besluit NIET
deelname

51. IGEMO project'regionale samenwerking deelmobiliteit' - besluit NIET deelname

Leven en reizen

Burgerteam

52. Ambtshalve schrapping
53. Intrekking ambtshalve schrapping
54. Ambtshalve inschrijving
55. Schrapping referentieadres OCMW
56. Inschrijving referentieadres OCMW
57. Inschrijving gedetineerde op referentieadres OCMW

Jeugddienst

58, Provinciaal project: Trampoline.
59. Kampsubsidies voor het nemen van maatregelen om het jeugdaanbod corona-proof te kunnen

organiseren



Toerisme en evenementen

. 60. Aanvraag pop-up zomerbar - xxx

Welzijn

Samenleven

61. Uitbetaling feestcheques januari - deel 2
62. Aanvraag buurtfeesten

Bouwen en wonen

Lokale economie

63. Terras verwijderen xxx

Leven en reizen

' Jeugddienst

64. Aanvraag sport- en speelstraat

Dirk Blommaert
Algemeen directeur

Bijkomende ounten van de besloten zittino
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