Besluitenlijst
College van burgemeester en schepenen
18 maart 2019
Goedkeuren verslag
1. Goedkeuring verslag vorige zitting

Ruimtelijke ordening
2. Bekendmaking van een aanvraag van een planologisch attest - Veerstraat 160
3. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande
vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning door het wijzigen
van de bouwdiepte en bouwhoogte op de eerste verdieping en van de gevels en
het uitoefenen van een vrij beroep - Molenbaan 43A
4. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
ééngezinswoning en regularisatie bijgebouw - veerstraat 73A
5. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de
verkavelingsvoorschriften : de wijziging van bestemming van lot 4 uit de
verkaveling met nr. 871.2-2015.9 - Sint Jozefstraat 24
6. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van uitbreidingen
aan woning en bijgebouwen - Beukendreef 6
7. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning afbraak bestaande constructies
en bouwen van een kantoor Kanaalstraat 1B
8. Sluiting van het openbaar onderzoek bouwen van een nieuwe open overdekte
loods aan een bestaand industriegebouw - Bisschoppenbos 25
9. Sluiting van het openbaar onderzoek voor het afbreken van een bestaande
longeerpiste en het bouwen van een afdak, het plaatsen van een stapmolen en
het aanleggen van een longeerpiste en verharding - Molenheide 137
10. Sluiting van het openbaar onderzoek regularisatie van een waterdoorlatende
verharding in steenslag - Dijkstraat 14-16
11. Sluiting van het openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande
ééngezinswoning en bijgebouw - Hooidonck 29B
12. Splitsing van eigendommen Fonteinstraat

Technische dienst
13. Aanvraag maken van een oprit: 2242 Pulderbos, XXX en verlenen van een
gemeentelijke tussenkomst van 519,48 euro
14. Overwelving baangracht: aanvraag van XXX, XXX, 2240 Zandhoven
15. Overwelving baangracht: aanvraag van XXX, XXX, 2520 Oelegem
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16. Inname openbaar domein van 26 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 in de
Parochiestraat 5 - Zandhoven

Milieudienst
17. Toelage van 50 euro voor de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie in de
woning gelegen te 2240 Zandhoven
18. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: het exploiteren van
een transformator te Privateweg zn, 2240 Zandhoven

Burgerzaken
19. Grondvergunning - 25 jaar - Zandhoven

Communicatie en noodplanning
20. KFC Pulle: 70 jaar KFC Pulle
21. Flanders classics: Fietsevenement van 30 mei tot en met 2 juni 2019 door
Zandhoven en deelgemeenten: toelating bewegwijzering

Financiele dienst
22. Materiële vergissing: belasting op tweede verblijven 2018/21
23. Onderwijs: zwemmen: inkomgelden Basisschool Pulle tweede en derde trimester
2017-2018
24. Onderwijs: zwemmen: inkomgelden Basisschool Pulle eerste trimester 2018-2019
25. Onderwijs: zwemmen: inkomgelden 'T Zandhofje 2de + 3de trimester 2017 2018
26. Onderwijs: zwemmen: inkomgelden 'T Zandhofje 1ste trimester 2018 - 2019
27. Goedkeuring bestelbonnen: 2019/375 tot en met 2019/401

Personeelsdienst
28. Pensioen: administratief medewerker ruimtelijke ordening met ingang van 1
november 2019
29. Aanstellen juryleden technisch beambte schoonmaak
30. ICT coördinator: openverklaring contractueel voltijds en aanleg van werfreserve
voor 2 jaar.

Zalen
31. Aanvraag Afspanning Christoffel door Natuurpunt kern Zandhoven op 3 mei 2019
voor een natuurcafé avondmarkt.
32. Aanvraag Afspanning Christoffel door Pasar op 20 mei 2019 voor een
vergadering.
33. Aanvraag Afspanning Christoffel op 22 juni 2019 voor een jubileumviering

Gemeentebestuur Zandhoven

Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven

2

34. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos door Amakuzand op 1 en 2 juni 2019 voor een
tentoonstelling
35. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos door Landelijke gilde op 27 en 28 juli 2019
voor fietstocht
36. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos door Landelijke gilde op 14 oktober, 11
november, 9 december 2019, 13 januari en 16 februari 2020 voor kooklessen
37. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos op 16 juni 2019 voor een huwelijksverjaardag
38. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos op 13 september 2019 voor een
verjaardagsfeest
39. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos door De bij hoort erbij op 11 en 25 oktober,
15 en 29 november en 13 december 2020 voor een beginnerscursus
40. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos door De bij hoort erbij op 17 januari, 7
februari, 7 maart, 25 april en 16 mei 2021 voor een beginnerscursus
41. Aanvraag Chalet Pulderbos op 7 september 2019 voor een familiefeest
42. Aanvraag Chalet Pulderbos door Groot-Zandhovense badmintonclub op 29 mei
2019 voor een bbq
43. Aanvraag Chalet Pulderbos op 15 juni 2019 voor een feest
44. Aanvraag Chalet Pulderbos door De barmsijs Pulderbos op 28 februari en 6 maart
2020 voor een vergadering en ledenfeest

Sociale dienst
45. Charter Gezonde gemeente 2019 - 2024

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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