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Besluitenlijst 
College van burgemeester en schepenen 

18 februari 2019 

Goedkeuren verslag 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting 

Ruimtelijke ordening 

2. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning - 

Grasbaan 9 
3. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een tuinhuisje 

en ontbossing - Sparrendreef 41 

4. Het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van 
verkavelingsvoorschriften van lot 1 - Boudewijnlaan 19a. 

5. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: een melding voor 

zorgwonen - Eikenlaan 18 
6. Advies omgevingsvergunningsaanvraag in het kader van de beroepsprocedure: 

bouwen van een tweewoonst - Draaiboom 59a en Draaiboom 59b 

Technische dienst 

7. Slopen van 2 woningen in de Amelbergastraat: goedkeuring aanvangsdatum. 

8. Vraag Pidpa voor het uitvoeren van grondwerken in Cauwenberglei 51 in 
Zandhoven (Pulle) 

Financiele dienst 

9. Goedkeuring bestelbonnen 

Personeelsdienst 

10. Vervangingscontract: technisch assistent groendienst vanaf 1 maart 2019 
11. Communicatieverantwoordelijke: openverklaring voor aanleg wervingsreserve + 

vervangingscontract 

Secretariaat 

12. Vergadering landbouwers Zandhoven in De Hoeve te Pulle: betalen van de 
consumpties. 

13. Molenheide tot en met huisnummer 52: buurtfeest 
14. Landelijke Gilde Zandhoven: 125-jarig bestaan 
15. Judo/jujitsu Juzando vzw: clubkampioenschap op 24 februari 2019 in Zandhoven: 

toelating financiële steun voor de aankoop van bekers en/of medailles ter waarde 
van 50 euro 

16. Bertels Danny - ballonvaren: toelating tot opstijgen vanop het grasveld aan de 

molen te Pulderbos en het speelplein aan de Goudvinklaan te Pulle 

Zalen 

17. Aanvraag Afspanning Christoffel voor een 60-jarig jubileum 
18. Aanvraag Afspanning Christoffel door IWWA vzw voor een algemene vergadering. 
19. Aanvraag Huize Bruyneel door AMWD voor een leerlingenconcert 

20. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos voor een verjaardagsfeest 
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21. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos voor een verjaardagsfeest voor familie en 

vrienden 
22. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos voor een verjaardag 
23. Aanvraag parochiezaal Massenhoven voor een verjaardagsfeest 

24. Aanvraag parochiezaal Massenhoven voor diverse activiteiten  
25. Aanvraag Chalet Pulderbos door de Molenkring voor een statutaire vergadering 
26. Aanvraag Chalet Pulderbos voor een drink 

27. Aanvraag Chalet Pulderbos door De Zwarte Arend voor een vergadering 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

   

Annick Smeets  Luc Van Hove 

Algemeen directeur   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.  

 


