
Verontschuldigd: schepen Hans De Locht 
Agenda AGB - directiecomité van 17 mei 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 10 mei 2021 - ok 
2. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 17 mei 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 10 mei 2021 - ok 
2. Vermindering arbeidsduur D. B. (-2,75/38) - ok 
3. Uitbreiding arbeidsprestaties F. V. Q. (+1,35/38) - ok 
4. Uitbreiding arbeidsprestaties K. D. W. (+1,35/38) - ok 
5. Bestelbons - ok 
6. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00228VK - W. Dekrem, creëren van twee bouwloten - Guido Gezellestraat 16 – af te 

leveren 
2. OMV2021/00027OD - J. Struyf - J. Van den Dries, bouwen van een eengezinswoning - Goorweg 

37 – af te leveren 
3. Regularisatie huisnummer pand Bieststraat 296 – akkoord wegens oud nummer niet meer 

bewoond 
 
Milieu 
4. Beheersmaatschappij Gijsens Stulens - Bedrijvencentrum De Malt- wijzigingslus aanvraag 

omgevingsvergunning OMV2020/00264OD –ok omwille van bijkomend advies VMW 
EXTRA: Bronbemaling Anjerweg 19 –af te leveren  
 
Technische dienst 

Burgemeester verlaat de zitting 
5. Opdrachtformulering landmeter - schatting te verwerven percelen Goorbeek – ok 

Burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
6. Bescherming beplanting Schoubroekstraat –met werkleider te bespreken wat mogelijkheden 

zijn (ook vooraan de straat)  
7. Aanvraag verplaatsen verkeersbord - Goorstraat 124A – na te kijken waar het de beste 

plaatsing kan krijgen 
 
Algemeen beleid 
8. Voorbereiding gemeenteraad 31 mei 2021 – oproep (asbestbesluit tijdig naar EcoWerf!) 
9. Coronamaatregelen - stand van zaken : sporthal = werkbaar schema uitwerken op basis van 

komende richtlijnen met behoud van uren voor clubs en nagaan hoe personeelsbezetting kan + 
geen douchegebruik en prijsaanpassing zoals vorige keer// Cultuurhuis: wel vergaderingen, 
geen tentoonstellingen + toiletontsmetting! + reservaties aan college van burgemeester en 
schepenen voorleggen + idee yogavloer verder uit te werken 

10. Stappenplan herbestemming kerk Schiplaken – akkoord met data van werkschema 
11. Telefoonvergoeding collegeleden – geen lid wenst nog een telefoonvergoeding dus geen 

aanpassing huishoudelijk reglement nodig 
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Financiën 
12. Bestelbonnen - ok 
13. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
14. Grafconcessie C. – H. - ok 
 
Bevolking 
15. Ambtshalve schrapping P. S. - ok 
 
Feestelijkheden 
16. a. Kermis – data: 17 juni opbouw; 18 – 20 juni: open; 21 juni afbraak +  webinar morgen zal 

verduidelijken +navraag leert dat alleen schietkraam niet komt + horecaregels voor pandemie 
moeten worden gevolgd 
b. Slag van Schiplaken – 4de zondag dus 22 augustus 2021 – kerk niet meer beschikbaar= 
aangepast programma? 
c. Rommelmarkt – geen klassieke organisatie op 15 augustus mogelijk wegens maatregelen 
voor massaorganisaties + alternatief: mogelijkheid garageverkoop onderzoeken met 
bijvoorbeeld wandel- en fietsparcours in kader van gezondheid 
d. Boortmeerbeek zingt – schepen Serranne gaat na of datumverschuiving naar zaterdag 25 
september 2021 nog mogelijk is 

17.  Aanvraag scherm Bar a Bruce – beperkt tot wedstrijden Rode Duivels en moet passen binnen 
plaatsing kermis op 17 juni 18.00 u (plaatsing kermis) en 21 juni 21.00 u bij afbraak, maar ook 
sluiting binneninrichting om 22.00 u. – nog verder af te spreken met burgemeester die data 
navraagt bij aanvrager 

18.  Aanvraag event AMPLI (G.) – akkoord met voorgestelde data en werkwijze (als catering zal 
toegestaan worden) te beginnen met 9 juni 2021 volgens vorige toelating en organisatie  

 
Verkeer 
19. Toelating tijdelijke verkeersmaatregelen - Verkeersweek Kringeling - van 14 juni 2021 tot en 

met 18 juni 2021 - ok 
20. Politieverordening - signalisatievergunning - Pachthofstraat 64A - aftakking drinkwatertoevoer 

- van 19 mei 2021 tot en met 21 mei 2021 - ok 
21. Politieverordening - signalisatievergunning - Salvialaan 7 en Sint Adriaanweg 16 - aftakking van 

de drinkwatertoevoer - 2 juni 2021 - ok 
22. Politieverordening - inname openbare weg - Schoolstraat 5A - uitvoeren van chapewerken - ok 
 
 


