Besluitenlijst
College van burgemeester en schepenen
11 februari 2019
Goedkeuren verslag
1. Goedkeuring verslag vorige zitting

Ruimtelijke ordening
2. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling;
1 lot (lot 37) opsplitsen in 2 loten voor vrijstaande bebouwing - Mastendreef 4042
3. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
middenspanningscabine - Goormansstraat 66
4. Verlenen van een omgevingsvergunning voor de heraanleg van de voortuinstrook
met 3 parkeerplaatsen + gedeeltelijke functiewijziging van woning naar
kinderopvang (regularisatie) - Kardinaal Cardijnlaan 4
5. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met
handelsruimte,berging en tuinmuur en het bouwen van een meergezinswoning
met 8 wooneenheden en ondergrondse parking - Bruggestraat 2
6. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijgebouw en
zwembad - Kruisdreef 34
7. Advies omgevingsvergunningsaanvraag in kader van beroepsprocedure
8. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe
open overdekte loods aan een bestaand industriegebouw - Bisschoppenbos 25
9. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een
bestaande longeerpiste, bouwen van een afdak, het plaatsen van een stapmolen
en verharding en het aanleggen van een longeerpiste - Molenheide 137
10. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
vrijstaande ééngezinswoning met bijgebouw - Hooidonck 29b
11. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van een
waterdoorlatende verharding in steenslag - Dijkstraat 18
12. Sluiting van het openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning Fazantenlaan 15
13. Sluiting van het openbaar onderzoek voor de nieuwbouw van een melkveestal en
aanleg van verhardingen - Draaiboom 37
14. Sluiting van het openbaar onderzoek voor het herbouwen van een
ééngezinswoning - Beggard 53
15. Sluiting van het openbaar onderzoek voor het bouwen van een nieuwe woning Heiblok 4
16. Sluiting van het openbaar onderzoek voor de verbouwing en uitbreiding van een
vrijstaande woning en het slopen van een tuinberging - Moerstraat 10
17. Splitsing van eigendommen hoek Veerstraat-Privateweg

Technische dienst
18. Jaarverbruik water 2018 pastorie Pulle - tussenkomst gemeente
19. Jaarverbruik water 2018 kerk Sint-Willibrordus Viersel - tussenkomst gemeente
20. Uitbreiding en heraanleg parking gemeentehuis Zandhoven: studieopdracht
(raamovereenkomst afroep 5): goedkeuring ereloonnota 6.
21. Aanvraag maken van een oprit: 2243 Pulle, Maalderstraat 52 en verlenen van een
gemeentelijke tussenkomst van 119,88 euro
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Milieudienst
22. Verlenen van een omgevingsvergunning voor een melkveebedrijf met
grondwaterwinning te Blauwhoef 30
23. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten – uitbaten van een
grondwaterwinning te Vierselbaan zn, 2240 Zandhoven
24. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten – uitbaten van een
grondwaterwinning te Roosten zn (perceel 49C), 2242 Zandhoven
25. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten – uitbaten van een
grondwaterwinning te Roosten zn (perceel 157), 2242 Zandhoven

Sportdienst
26. Krokusvakantie 2019: Vaststelling tarieven
27. Paasvakantie 2019: Vaststelling tarieven

Burgerzaken
28. Aanvraag verwijderen grafteken: toelating

Communicatie en noodplanning
29. Uitzonderlijk vervoer: Vaartstraat - Vierselbaan - Hofstraat - Herentalsebaan Liersebaan - Dreef - Zagerijstraat (Massenhoven)
30. Bonsoir: Bonsoir Zandhoven
31. Chiro Valentijn Viersel: Viersel loop

Financiele dienst
32. Gemeentebelastingen:
kohier 3
33. Gemeentebelastingen:
2
34. Vrijwilligersvergoeding
januari 2019
35. Onderwijs: zwemmen:
2019
36. Onderwijs: zwemmen:
schooljaar 2017-2018

belasting op leegstand van gebouwen – dienstjaar 2018 belasting op tweede verblijven – dienstjaar 2018 - kohier
toezichter parochiezaal Sint-Stefaancentrum Massenhoven
inkomgelden basisschool Viersel 1ste trimester 2018 inkomgelden basisschool Pulderbos tweede trimester

Personeelsdienst
37. Aanstellen juryleden: meewerkend ploegbaas wegen
38. Aanstellen juryleden: meewerkend ploegbaas gebouwen en schoonmaak
39. Technisch beambte schoonmaakdienst: aanwervingsprocedure: openverklaring
voor een aanstelling van 20/38ste

Secretariaat
40. Aanstellen administratief medewerker Gemeentelijke Basisschool Massenhoven
met een dienstprestatie van 4/36ste
41. Administratief medewerker Gemeentelijke Basisschool Zandhoven:aanpassen
barema
42. Aanstellen procesbegeleider voor opmaak meerjarenplan 2020-2025
43. Harmonie De Verenigde Vrienden Pulle: terugbetaling onkosten

Zalen
44. Afspanning Christoffel: KEP
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45. Afspanning Christoffel
46. Afspanning Christoffel
47. Afspanning Christoffel: Bewoners Lindenhof
48. Parochiezaal Zandhoven: 't Duifke
49. Sportcentrum Hofeinde: Team DEMANNe
50. Parochiezaal Massenhoven: Parochie Massenhoven
51. Parochiezaal Massenhoven
52. Parochiezaal Massenhoven: Dansclub Danza

Sociale dienst
53. Vrijetijdstoelage: Grabbelpas krokusvakantie

Annick Smeets
Algemeen directeur

Luc Van Hove
Burgemeester

Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Burgers die inzage wensen in bovenstaande besluiten, kunnen contact opnemen met de dienst
secretariaat tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of via het e-mailadres
secretariaat@zandhoven.be.
Klachten over deze besluiten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende overheid, met
name de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering de provinciegouverneur.
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