
Ziehier het kort verslag over de afloop van de punten van het directiecomité, het vast bureau en het 
college van burgemeester en schepenen. U ziet alle punten en dus vanzelfsprekend deze die voor u 
van belang zijn. Uiteraard wordt aan de behandelaar nog de nodige toelichting gegeven waar nodig. 
Not AD betekent dat ik de notulen zal uitschrijven. 
 
! De namen in het overzicht worden afgekort wegens GDPR. In de notulen worden ze voluit 
geschreven. Ook bij de opmaak van de agenda wordt de naam voluit geschreven. Aangezien het 
overzicht ook als beknopte lijst kan fungeren, wordt geanonimiseerd.! 
Mvg 
J. SMITS – algemeen directeur 
 

VOLGEND COLLEGE OP MAANDAG 29 JUNI 2020 om 13.00 u MSTeams 
Verontschuldigd: schepen Denis Bosny 
 
Agenda AGB - directiecomité van  22 juni 2020 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 15 juni 2020 - ok 
2. Ingebrekestelling Robinia multisportterrein - ok 
3. Aanrekeningen – ok 
 
EXTRA 
*Multimovepad – nagaan eigen mogelijkheden als winterwerk +beachvolleyveld voorstel uit te 
werken dienst VT – NOT AD 
*Kappen Rotbos Kampenhout zie punt 11 college van burgemeester en schepenen naar hier??? 
 
 
Agenda Vast Bureau van 22 juni 2020 
 
 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 25 mei 2020 - ok 
 2. Aanwending subsidies COVID 19 (overzicht subsidiebedragen en voorstel tot aanwending 

– nota Katrien) 
3. Huis van het Kind: splitsing project (Haacht en BMB gaan elk eigen weg zonder IGO) - not 

AD 
4. Aanmaning pachter gracht vrijmaken –akkoord met brief NOT AD 
5. Machtiging AV IGO div 26 juni 2020 (extra) – bekrachtiging op gemeenteraad 29 juni 

2020 
 6. Aanrekeningen  - ok 
 7. Bestelbons  - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van  22 juni 2020 
 
Ruimtelijke ordening 
1. Aanvraag OMV2020.00009VK – S. L. - afsplitsen tuin voor het creëren van een achterliggend lot 

voor open woningbouw - Groenstraat 36 – ok zoals voorbereid 
2. OMV2020/00044OD C. – R. - bouwen van een eengezinswoning in halfopen orde - Goorstraat 

124 – ok zoals voorbereid 
3. OMV2020/00064OD V. – D. K. - verbouwen van een eengezinswoning - Sint Adriaanweg 16 – 

ok zoals voorbereid 
4. Bescherming beroep architect – G. R. - ok 
5. Opname in vergunningenregister 2020/00016: Kapitein A. Tobbackstraat 37 - ok 



6. Opname in vergunningenregister 2020/00017: Wespelaarsebaan 13 - ok 
7. Brandweeradvies - Horecagelegenheid - Dorpplaats 5 - ok 
 
Milieu 
8. Olievervuiling gracht Rijmenamsebaan – kennisname kosten ten laste van gemeente NOT AD 
9. Petitie gracht Bieststraat – kennisname + overwegingen en vraag tot verificatie richten aan IL 
10. Stand van zaken recyclagepark – kennisname + keuze uitbreiding huidige locatie bevestigen 
11. Kennisname kapmachtiging - Rotbos - gemeentebestuur Boortmeerbeek – ok Verplaatsen vast 

bureau? 
12. Bekrachtiging BB - toestemming tot veiligheidskap omwille van acuut gevaar, perceel achter 

Molenbeekstraat 17 - ok 
13. Bekrachtiging BB - toestemming tot veiligheidskap omwille van acuut gevaar, bos L. Van 

Beethovenlaan – Erasmuslaan - ok 
14. Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers - Wespelaarsebaan 234 - Remi Borgers - ok 
 
Technische dienst 
15. Gemeentelijk GIS-systeem – nakijken en activeren stand van zaken NOT AD 
16. Fietsbrug Kouter – ok voor schorsingsperiode 
17. Rioleringsbeleid - stand van zaken en nieuwe opportuniteiten – prioriteiten op basis toelichting 

schepen DeKeyser + toevoeging deel Aarschotsebaan bij Saneringswerken Lievekensbossen fase 
1 + raming voor verder oordeel 

18. Verslag overleg planning wegenwerken in onze regio: brugdek Hofstadebrug, turbo rotondes 
Kampenhout-Sas en Tangens Mechelen  - ok 

19. Opdrachtformulering landmeter Cuyt - asbuilt meting voor upload GRB fietsbrug - ok 
20. Jaarvergunning Telenet 2020 - geweigerd 
21. Werkvergunning - aansluiting waternet Venneweg 9 - Maes-Raemdonck BVBA - ok 
22. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet - Mechelsebaan 38 - ok 
23. Werkvergunning Fluvius - huisaansluiting Heihoekweg - VKZW D272263 - ok 
 
Algemeen beleid 
24. Nieuwsbrief aan de bevolking nr.7 – ok  
25. Recuperatie kosten rampenplan 12 juni 2019 – geen recuperatie mogelijk kennisname 
26. Organisatie publiekscontacten en arbeidstijden – zie nota + toelichting + HOCBOC 
27. Plaatsing software 'Werken op Afspraak' – ok JCC 
 
Personeel 
28. Voorbereiding HOCBOC – overlopen van punten 
 
Externe diensten 
29. Machtiging AV CIPAL 25 juni 2020 - ok 
30.  Machtiging AV IGO div 26 juni 2020 (extra) - ok 
 
Financiën 
30. GAS-boete van 4 juni 2020 - 140,00 EUR - ok 
31. Aanrekeningen - ok 
32. Bestelbonnen - ok 
 
Lokale economie 
33. Aanvraag IBPV-vergunning Ken De Wever - ok 
 
Verkeer 



34. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - contract voor onderhoud 
verkeerslichten - ok 

35. Smisstraat inrichting – ideeënuitwisseling + herstel bank Van Brabantplein 
36. Toelating recreatieve veldtoertocht KWB Weerde - zondag 6 december 2020 - ok 
37. Bekrachtiging Besluit burgemeester - plaatselijk afsluiten van 1 rijvak ter hoogte van 

Heverbaan 26 en plaatsen signalisatie - ok 
38. Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - signalisatievergunning - vervangen 

lichtarmaturen op lichtmasten Audenhovenlaan, Kapitein A. Tobbackstraat, Dorpplaats - van 
22 juni 2020 tot en met 3 juli 2020 - ok 

39. Politieverordening - parkeerverbod Pastorijstraat - van donderdag 25 juni 2020 tot en met 
dinsdag 30 juni 2020 - ok 

40. Politieverordening -signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - 
Mechelsebaan 38 - Uniconnect NV - ok 

41. Politieverordening - inname openbare weg Weerstandsstraat 1 - chapewerken - woensdag 24 
juni 2020 - ok 

42. Politieverordening - aansluiting waternet Venneweg 9 - van 24 juni 2020 tot en met 1 juli 2020 
– ok 

 
EXTRA 
*Overdracht vaandel oud-strijdersbond aan NSB – NOT AD 
*Kennisname mondelinge vragen en toegevoegde punten gemeenteraad  
*Filterbedeling (Neerhofstraat) 
*Nakijken reinigen van goten: extra beurt versus hernieuwing prijsvraag 
 
 

Met vriendelijke groeten 

Johan Smits 

algemeen directeur 
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