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Besluitenlijst 
College van burgemeester en schepenen 

25 februari 2019 
 

Goedkeuren verslag 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting 

Ruimtelijke ordening 

2. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen 
ééngezinswoning - Sint Jozefstraat 26 

3. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het dempen van een bestaande 
vijver, de aanleg van een gracht en kikkerpoel en het rooien van bomen - 
Liersebaan 

4. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het afbreken van bestaande woning 
en bijgebouw en het bouwen van een meergezinswoning van 8 appartementen 
met 1 kantoor/vrij beroep - Liersebaan 124 

5. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning 
zonder volumeuitbreiding - Heidedreef 13 

6. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een garage met 
berging - Boudewijnlaan 41 

7. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning - Hogeweg 19A 

8. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
carport en bijgebouw, zwemvijver en terreinverhardingen - Driehoekstraat 174 

9. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning voor de afbraak van bestaande 
constructies en het bouwen van een kantoor - Kanaalstraat 1B 

10. Vermoeden van vergunning van een magazijn - Dennenlaan 93A 

11. Sluiting van het openbaar onderzoek Mastendreef 18 A 

12. Sluiting van het openbaar onderzoek Langestraat 48 bus 1 

13. Sluiting van het openbaar onderzoek De Linden 31 

14. Splitsing van eigendommen Ringlaan 

Technische dienst 

15. Fluvius - energiezorgplan - airco gemeentehuis Zandhoven 

Milieudienst 

16. Toelage van 50 euro voor de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie in de 
woning gelegen te 2240 Zandhoven 
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17. Toelage van 50 euro voor de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie in de 
woning gelegen te 2240 Zandhoven 

18. Toelating tot het inrichten van een muziekactiviteit (Reigermeister) met een 
maximaal geluidsniveau > 85 dB(A)LAeq, 15 min EN ≤ 97 dB(A)LAeq, 15 min in 
toepassing van artikel 6.7 VAN VLAREM II, op 2 maart 2019 te Voetbalstraat 5 

19. Proces-verbaal van afsluiting van het onderzoek de commodo et incommodo - 
wijziging klassering waterlopen Venloop en Neervierselloop 

20. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten - plaatsen van een 
ondergrondse propaangastank - Kleinheide 71, 2242 Zandhoven 

Burgerzaken 

21. Erkenning als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement 

22. Erkenning als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement 

23. Erkenning als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement 

24. Grondvergunning - 25 jaar - Zandhoven 

Communicatie en noodplanning 

25. Toelating aan LRV De Dennenruiters voor het organiseren van Rodeo's Dance 
Night 2019 op 20 april 2019 

26. Toelating aan Chiro Zandhoven voor het organiseren van Reigermeister van 1 tot 
3 maart 2019 

27. Toelating aan Scouts en gidsen Zandstuivers Pulle voor het organiseren van Effe 
Heffe op 15 en 16 maart 2019 

28. Peloton - WTC de Trappers: Scheldeprijs cyclo op 13 april 2019 door Zandhoven: 
toelating bewegwijzering 

Financiele dienst 

29. Goedkeuring bestelbonnen: 2018/2237 

30. Goedkeuring bestelbonnen: 2019/212 tot en met 2019/252 

Personeelsdienst 

31. VIA-4: restmiddelen: KaZo!'s aan personeel 

32. Toelating carnaval viering 2019 voor de werklieden op dinsdag 5 maart 2019 

33. Genezenverklaring n.a.v. een arbeidsongeval op 5 maart 2018 overkomen aan 
een administratief bediende 

34. Genezenverklaring n.a.v. een arbeidsongeval op 7 november 2018 overkomen 
aan een technisch assistent 

35. Genezenverklaring n.a.v. een arbeidsongeval op 10 augustus 2018 overkomen 
aan een jobstudent 

Secretariaat 
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36. Koninklijke St.-Sebastiaansgilde Zandhoven vzw: driejaarlijkse koningsschieting 
op 1 mei 2019 in Zandhoven: toelating financiële steun voor de aankoop van 
bekers en/of medailles ter waarde van 50 euro 

37. Koninklijke St.-Sebastiaansgilde Zandhoven vzw: handboogschieting op 11 
augustus 2019 in Zandhoven: toelating financiële steun voor de aankoop van 
bekers en/of medailles ter waarde van 50 euro 

38. Goedkeuring notulen: kerkraad Sint-Petrus en Paulus 

Zalen 

39. Aanvraag Afspanning Christoffel op 26 mei 2019 voor een communiefeest 

40. Aanvraag Afspanning Christoffel op 31 december 2019 voor een familiefeest 

41. Aanvraag Afspanning Christoffel op 3 augustus 2019 voor een familiefeest 

42. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos op 12 oktober 2019 voor een 25 jarig jubileum 

43. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos op 20 april 2019 voor een familiefeest 

44. Aanvraag parochiezaal Zandhoven door Parochie Zandhoven op 25 maart 2019 
voor een vergadering. 

45. Aanvraag sportcentrum Hofeinde door vuistbal  op 20 en 21 april 2019 voor extra 
trainingen 

46. Aanvraag parochiezaal Massenhoven op 30 maart 2019 voor een familiefeest. 

47. Aanvraag parochiezaal Massenhoven door Samana Massenhoven op 11 februari, 
14 maart, 15 maart, 14 april, 15 september, 13 oktober en 22 december 2020 
voor diverse activiteiten. 

48. Aanvraag Chalet Pulderbos op 21 juli 2019 voor een verjaardagsfeest 

49. Aanvraag Chalet Pulderbos door KWB Pulderbos op 3 mei 2019 voor een 
dartstornooi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

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.  


