
Beknopte lijst college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020 
 
Allen aanwezig 
Ruimtelijke ordening 
1. SA2020/00001 – V. W. - bouwen van een eengezinswoning - Trianonlaan Zn (7) – vergund 
2. SA2020/00002 – V. W. - bouwen van een eengezinswoning - Trianonlaan Zn (9) – vergund 
3. OMV2020/00089ME N. A. K. – verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning– 

Audenhovenlaan 18 - aktename 
4. OMV2020/00021OD H. – W. - regularisatie van een eengezinswoning - Leuvensesteenweg 179 

– vergund 
5. OMV2020/00048OD Bautonic bvba - bouwen van 2 meergezinswoningen - Molenheidebaan 77 

– vergund 
6. Melding bouwmisdrijf – Kwaenijkstraat – kennisname 
 
Milieu 
7. Kapmachtiging 2020/00002KAP –Essenbos – kennisname 
8. Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers - toegekend 
 
Technische dienst 
9. VBR Bieststraat fase 2 - kennisname ontwerpplannen wegenis  
10. Ontwerp onteigeningsplannen N21 – akkoord  
11. Plaatsing werkkledij werklieden – goedgekeurd 
12. Voorbespreking aanstelling ontwerper weginfrastructuur  
 
Algemeen beleid 
13. Voorbereiding gemeenteraad 29 juni 2020  
14. Stand van coronamaatregelen - kennisname  
15. Aanvraag plaatsing terrassen - toelating 
 
Personeel 
16. Bevestiging interne organisatieaudit overheidsopdrachtenprocedure + principe huishoudelijk 

reglement en deontologische code college van burgemeester en schepenen  
17. Pensioenpremie - toegekend 
 
 
Financiën 
18. Ontwerp jaarrekening 2019 gemeente - vaststelling 
19. Ontwerp jaarrekening 2019 OCMW - kennisname 
20. Bestelbonnen  
21. Aanrekeningen  
22. Ontwerp jaarrekening 2019 AGB - kennisname 
 
Burgerlijke stand 
23. Urnenveldconcessie - toegekend 
 
Cultuur 
24. Vraag fanfare De Eendracht coronasteun – kennisname opname bij verdeling Vlaamse 

subsidies 
 
Sport 
25. Extra bubbel vakantiewerking – kennisname 
 



Toerisme 
26. 10 wandelzoektochten in de buurt – geen deelname 
 
Onderwijs 
27. Aanstelling van een tijdelijke kleuteronderwijzeres met xx/xx prestaties in een niet-vacante 

betrekking – goedgekeurd 
 
Verkeer 
28. Bekrachtiging besluit burgemeester - parkeerverbod Beringstraat - van vrijdag 5 juni 2020 tot 

en met maandag 8 juni 2020 
29. Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - parkeerverbod Bieststraat 158 - van 

8 juni 2020 tot en met 15 juni 2020  
30. Politieverordening - parkeerverbod Goorstraat 73 - dakwerken - van 22 juni 2020 tot en met 24 

juli 2020  
31. Politieverordening - signalisatievergunning - herstellen betonplaat N26-Leuvensesteenweg - 

van 24 juni 2020 tot en met 30 juni 2020  
32. Politieverordening - signalisatievergunning - herstellingswerken wegdek N26-

Leuvensesteenweg - van 9 juni 2020 tot en met 12 juni 2020  
33. Politieverordening - signalisatievergunning - herstellen van versleten toplaag in busstrook - 

N26-Leuvensesteenweg 359 - van 9 juni 2020 tot en met 12 juni 2020  
34. Politieverordening - inname openbare weg Heikestraat - Kantoorstraat - kappen tak risicovolle 

boom - van 11 juni 2020 tot en met 12 juni 2020  
35. Politieverordening - inname openbare weg Heikestraat - Kantoorstraat - kappen tak risicovolle 

takken - van 11 juni 2020 tot en met 12 juni 2020 
 
 


