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Besluitenlijst 
College van burgemeester en schepenen 

20 mei 2019 

Goedkeuren verslag 

1. Goedkeuren verslag vorige zitting 

Ruimtelijke ordening 

2. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 
zonevreemde woning met zwembad en het slopen van bijgebouwen - Molenheide 

142 

3. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een 
vakantiewoning en het slopen van een overdekte carport, terras en berging - Het 

Goor 24 

4. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 2 krulwilgen - 
Herentalsebaan 97 

5. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van nieuwe 
gevelbekleding - Mastenbaan 12 

6. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning en tuinberging - Hogeweg 19 

7. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stacaravan 

(regularisatie) met terras – Nederviersel 25 

8. Sluiting van het openbaar onderzoek Kapelstraat 18 

9. Sluiting van het openbaar onderzoek Heiblok 6 

10. Sluiting van het openbaar onderzoek De Bergen 15 

11. Sluiting van het openbaar onderzoek Rector De Ramstraat 22 

12. Sluiting van het openbaar onderzoek Kanaalstraat 1B 

Technische dienst 

13. Uitbreiding en heraanleg parking gemeentehuis Zandhoven: studieopdracht 

(raamovereenkomst afroep 5): goedkeuring ereloonnota 7. 

14. Technische studies en advies 2012-2014 - raamovereenkomst: goedkeuring 
afroep 5 - aanleg Sint-Jozefstraat - factuur 5. 

Milieudienst 

15. Toelating tot het inrichten van een muziekactiviteit (Kempenfeesten De 

Kempenzonen) 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 30 mei tot 
1 juni 2019 in een tent 
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16. Toelating tot het inrichten van een muziekactiviteit (Waterday Classic) 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 25 en 26 mei 2019 in een tent 

17. Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: het plaatsen van een 

bronbemaling noodzakelijk voor bouwkundige werken te Hogeweg 19, 2240 
Zandhoven 

Burgerzaken 

18. Verkiezingen - Toelating om te stemmen in een ander stembureau 

Communicatie en noodplanning 

19. Harmonie de Verenigde Vrienden Pulle: tuinconcert - 2 juni 2019 

20. ISEA - Heylen vastgoed: Toertocht op 23 juni 2019 in Zandhoven en 
deelgemeenten: toelating bewegwijzering 

Financiële dienst 

21. Goedkeuring bestelbonnen: 2019/804 tot en met 2019/832 

Secretariaat 

22. Uitbetaling taalleerkrachten 

23. Woon- en werkvergoeding taalleerkrachten: taalcursus Frans 2de jaar 

24. Woon- en werkvergoeding taalleerkrachten: taalcursussen Italiaans 2de jaar en 
3de jaar 

25. Woon- en werkvergoeding taalleerkrachten: taalcursus Spaans 2de jaar 

26. Woon- en werkvergoeding taalleerkrachten: taalcursus Engels 4de jaar 

27. Receptie: vrijwilligersvergoeding helper 

28. Pater Damiaanlaan: buurtfeest op 22 juni 2019:toelating, gebruik materiaal en 

aanvraag subsidie 125 euro 

Zalen 

29. Aanvraag Afspanning Christoffel op 26 juli 2019 voor een verjaardag 

30. Aanvraag Afspanning Christoffel door KWB ZaMaVi op 31 januari 2020 voor 
bierproefavond. 

31. Aanvraag Chalet Pulderbos door De zwarte arend op 11 april 2020 voor een 
bijeenkomst leden 

32. Aanvraag Chalet Pulderbos op 9 mei 2020 voor een communiefeest 

33. Aanvraag Chalet Pulderbos door N-VA Zandhoven op 15, 22 oktober, 12 en 19 
november 2019 en 17 januari 2020 voor vergaderingen en nieuwjaarsreceptie 
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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.  

 


