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Besluitenlijst 
College van burgemeester en schepenen 

24 april 2019 

Goedkeuren verslag 

1. Goedkeuren verslag vorige zitting 

Ruimtelijke ordening 

2. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw - 
Oelegembaan 3 

3. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe open 
overdekte loods aan een bestaand industriegebouw - Bisschoppenbos 25 

4. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een uitbreiding aan 

een bestaand kantoor - Langestraat 48 bus 1 

5. Aanpassing omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning 
met garage in de zijtuinstrook - Heiblok 5 

6. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Vogelzangstraat 1 

7. Aanpassing omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling; 1 lot 

(lot 37) opsplitsen in 2 loten voor vrijstaande bebouwing op Mastendreef 40-42 

8. Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Elzenstraat 82 

9. Sluiting van het openbaar onderzoek voor afbraak bestaande constructies en 

bouwen van een kantoor - Kanaalstraat 1B 

10. Sluiting van het openbaar onderzoek van een planologisch attest - Veerstraat 160 

Technische dienst 

11. Verlenging abonnementen kermis periode 01/01/2018 - 31/12/2022 

Milieudienst 

12. Schrappen van percelen als risicogrond uit de gemeentelijke inventaris: 
Voormalige Jumpingterreinen gelegen te Oelegembaan zn 

13. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: het uitbaten van een 
tijdelijke bronbemaling te 2242 Pulderbos 

14. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: exploitatie van een 

tijdelijke bronbemaling gelegen te 2242 Zandhoven 

15. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: exploiteren van een 
tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van nutsvoorzieningen te Pulderbos/Pulle 

Sportdienst 

16. Onkostenvergoeding grabbelpasmonitoren paasvakantie 2019 
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Burgerzaken 

17. Annulatie grondvergunning - 50 jaar - Pulderbos 

18. Grondvergunning - 25 jaar - Pulderbos 

Communicatie en noodplanning 

19. Aspi's Chiro Zandhoven: Biermijl 2019 

Financiele dienst 

20. Goedkeuring bestelbonnen: 2019/634 tot en met 2019/696 

Secretariaat 

21. Tussenkomst jubileum 

22. K Zandhoven SK: bobbejaanlandcup 

23. Wekelijkse rustdag: afwijking 

Zalen 

24. Aanvraag gemeentezaal Pulderbos op 24 augustus 2019 voor een 50-jarig 

jubileum 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

   

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.  

 


