
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Evenementen – Organisatie van het evenement “Heirweg buurtfeest, speelstraat en 

rommelmarkt” op 21 en 22 augustus 2021 door VZW Heirweg Comité 2.0 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie “Heirweg 

buurtfeest, speelstraat en rommelmarkt” op 21 en 22 augustus 2021 door VZW Heirweg 

Comité 2.0.. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen van de 

betrokken diensten opgevolgd worden. Dit initiatief kan doorgaan mits de maatregelen 

omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus worden 

opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de federale 

overheid of de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met 

uitbetaling van de subsidie of toelage van 125 EUR na het plaatsvinden van de activiteiten 

voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

2 Facilitair beheer - Voorzien van opendraaiende ramen in de inkomhall van het 

nieuwe gemeentehuis en in vergaderzaal Zonnedauw - bespreking en beslissing 

 Het college wil eerst het koelingssysteem/airco-mogelijkheden onderzocht zien (door 

externe experten) en nagaan of er andere opties zijn. 

 

3 Juridische zaken - Gebruiksovereenkomst deeltijds kunstonderwijs - school De 

Glimlach - beslissing  

 Het college beslist om de gebruiksovereenkomsten met de basisschool De Glimlach voor 

het gebruik van klaslokalen voor het geven van de lessen algemene muzikale vorming 

goed te keuren. De gemeente neemt conform de overeenkomst de kosten van 

nutsvoorzieningen ten laste. 

 

4 Juridische zaken - Nieuwbouwproject ZWZ - Erfpacht - principiële beslissing  

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

5 Milieu – Invoeren ophaling GFT – invoeren ophaling P+MD - beslissing  

 Het college gaat principieel akkoord om vanaf 1 april 2021 de inzameling van P+MD in te 

voeren en vanaf 1 januari 2022 de inzameling van GFT. 

 

6 Openbare Werken – Lasten verkaveling kastanjedreef 4-6 - beslissing 

 Het college legt de lasten voor de verkavelingswijziging in de kastanjedreef 4-6 vast. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 5 januari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Openbare Werken – Verkaveling Fazantenhof in BPA Groenestraat fase 6, 7, 8– 

afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college levert voor de fase 6, 7 en 8 in de verkaveling Fazantenhof in de BPA 

Groenestraat het verkoopbaarheidsattest af 

 

8 Secretariaat – Algemene Vergadering Zorg en Welzijn d.d. 10 juni 2020 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag. 

 

9 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 28 oktober 2020 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 28 

oktober 2020. 

 

10 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - algemeen toezicht 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Eligius van 28 september 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

11 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - algemeen toezicht 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Laurentius van 04 december 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

12 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


