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Dagorde Gemeenteraad Zandhoven 
20 september 2018 

 

Provincie 

------ 

Antwerpen 

------ 

Arrondissement 

------ 

Antwerpen 

------ 

Gemeente 

------ 

ZANDHOVEN 

 

De Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Zandhoven 
verzoekt de leden van de Gemeenteraad – voor de eerste maal – 
te vergaderen op donderdag 20 september 2018 om 20 uur in het 
gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan nr 12. 

 

 Openbare zitting: 

1. Kosteloze grondafstand langsheen Privateweg 1B te 
Zandhoven: al of niet goedkeuren. 

2. Aanvullend politiereglement: al of niet invoeren van een 
regeling voor het stilstaan en parkeren in een deel van de 
Dorpsstraat, ter hoogte van de Hof van de pastoor. 

3. Aanvullend politiereglement: al of niet invoeren van 
eenrichtingsverkeer in het deel van de Dorpsstraat tussen nr. 
51 en 65 en in het deel van de Torenstraat tussen nr. 3 en 27: 
al of niet bekrachtigen van burgemeesterbesluit. 

4. Aanvullend politiereglement: al of niet invoeren van een 
regeling voor het parkeren in het deel van de Dorpsstraat 
tussen het kruispunt Dorpsstraat – Boudewijnlaan en het 
kruispunt Dorpsstraat – Torenstraat: al of niet bekrachtigen 
van burgemeesterbesluit. 

5. Aanvullend politiereglement: al of niet invoeren van 
éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat: al of niet 
bekrachtigen van burgemeesterbesluit. 

6. Aanvullend politiereglement: al of niet invoeren van een 
regeling voor het stilstaan en parkeren in de Kloosterstraat: al 
of niet bekrachtigen van burgemeesterbesluit. 

7. Al of niet voorlopig vaststellen van de afschaffing voetweg nr. 
14 in Massenhoven. 

8. Aanvraag omgevingsvergunning Venstraat 30: al of niet 
goedkeuren van het wegtracé en de belofte van kosteloze 
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grondafstand. 

9. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk: 
bezwaarschrift: al of niet goedkeuren. 

10. Al of niet goedkeuren van het schoolreglement van de 
gemeentelijke basisschool van Massenhoven. 

11. Al of niet goedkeuren van het schoolreglement van de 
gemeentelijke basisschool van Zandhoven. 

12. Al of niet goedkeuren van de verlenging duurtijd KINA p.v. 

13. Al of niet goedkeuren van het charter ‘bibliotheek voor 
iedereen’ van VVDAB. 

14. Al of niet goedkeuren van de gebruiksovereenkomst 
‘Consultatieruimte Kind en Preventie’. 

15. Pontes: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de buitengewone algemene vergadering van 4 juli 2018: 
bekrachtigen van een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 

16. Akteneming van de vaststelling van de jaarrekening per 
31.12.2017 van het OCMW Zandhoven. 

17. Al of niet goedkeuren van de meerjarenplanaanpassing nr. 8 
‘2014 – 2020’ en budgetwijziging nr. 1/2018 van het AGB 
Zandhoven. 

18. Watersportlaan (eerste gedeelte tussen de Herentalsebaan en 
de kanaaldijk): fietspad of geen fietspad. 

19. Motie voor het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor gans Groot-Zandhoven aangaande bebouwing. 

 

 

 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Richard Bastanie 
Voorzitter van de gemeenteraad 

 


