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Besluitenlijst 
Gemeenteraad 

25 april 2019 

Openbaar 

1. Liersebaan 15: goedkeuring van het wegtrace en de belofte van kosteloze 
grondafstand. 

2. Voorlopig vaststellen van de afschaffing voetweg nr. 36 in Zandhoven 

3. Aanvullend politiereglement: invoeren van een knip in de Naaldboomstraat en 
bekrachtigen van een burgemeesterbesluit 

4. Aanvullend politiereglement: aanpassen van een vroegere beslissing met 
betrekking tot het parkeren in het deel van de Dorpsstraat tussen het kruispunt 
Dorpsstraat - Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat – Torenstraat 

5. Goedkeuring van het jaarverslag 2018 van het Regionaal Wijk-Werk initiatief 
KINA p.v. 

6. IVEKA: aanpassen van een vroegere beslissing 

7. Cvba Zonnige Kempen: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder vanaf het jaar 
2019 tot en met 31 december 2024 

8. Informatieveiligheid: goedkeuring van de delegatie naar het college van 
burgemeester en schepenen met betrekking tot de verwerkersovereenkomsten 

9. Goedkeuring van de samenstelling van de GECORO 

10. Milieu- & Klimaatraad: goedkeuring van de samenstelling 

11. Cultuurraad: goedkeuring van de samenstelling 

12. GROS – Fairtrade: goedkeuring van de samenstelling 

13. Seniorenraad: goedkeuring van de samenstelling 

14. Lokaal Overleg Kinderopvang: goedkeuring van de samenstelling 

15. Jeugdraad: goedkeuring van de samenstelling 

16. P.O.B. Beheersorgaan: goedkeuring van de samenstelling 

17. Bosgroep Antwerpen zuid vzw: herbevestigen van het lidmaatschap en aanwijzen 
van een vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger van de 

gemeente voor de (buitengewone) algemene vergaderingen vanaf het jaar 2019 
tot en met 31 december 2024 

18. Aanstellen schepen van dierenwelzijn 

19. Aansluiten tot european disability card (edc) 

20. Drugspreventiebeleid in Zandhoven 

21. Vragenuurtje 
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Goedkeuren verslag 

22. Verslag vorige zitting 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
   

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.  


