COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 2 JANUARI 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2018/1397 Goedkeuring notulen van het cbs van 19 december 2018
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2018/1398 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
Ruimtelijke planning
CBS/2018/1691 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij AWV en Departement
Landbouw – aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een
loods langs Steenweg Asse 1540 Herne, 1e afdeling, sectie D
nrs.270e3-f3
CBS/2018/1695 Afgifte volledigheidsbewijs + start openbaar onderzoek – aanvraag
omgevingsvergunning voor het oprichten van een veranda langs
Lindestraat 46 1540 Herne, 1e afdeling, sectie K nr. 89c
CBS/2018/1735 Kennisname ontvangen schrijven dd. 09/12/2018 betreffende
verplichting heraanplant van bomen
CBS/2018/1738 Kennisname ontvangen schrijven van Charlier Consult dd. 15/12/2018
betreffende intrekking PA SDS Verandabouw
Woonbeleid & sociale huisvesting
CBS/2018/1736 Kennisname ontvangen schrijven van Agentschap Wonen-Vlaanderen
dd. 19/12/2018 betreffende voortgangtoets 2018.
VRIJE TIJD
Cultuur
CBS/2018/1725 Budgetoverzicht gemeenschapscentrum 2018
B AGENDA
ALGEMEEN BESTUUR
CBS/2018/1741 Fanfare Sint Pieters Herleving : vergunning sterke drank voor de
nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2019.
Algemene diensten
CBS/2018/1740 Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten : Bestrijding van ratten – Opening der offerten.

Politiediensten & veiligheid
CBS/2018/1731 Jaarvergunning aan PRONATECH THV voor het signaleren van kleine
dringende werken van categorie 3 aan het Proximus-netwerk op de
openbare weg, zoals voorzien in artikel 22 van de Code voor
Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen, voor het werkjaar
2019
OMGEVING
Mobiliteit
CBS/2018/1597 Voetweg 33 te Herne: opnieuw herstel publiekrechtelijke
erfdienstbaarheid van doorgang
Dierenbescherming
CBS/2018/1655 Goedkeuring lastvoorwaarden - Kattensterilisatieproject 2019
(2018/AM/02).
Ruimtelijke planning
CBS/2018/1728 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Weverstraat(zn) 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 2e afdeling, sectie A nrs.245e-f – het betreft een aanvraag
voor vellen van een boom.
CBS/2018/1729 Omgevingsvergunning voor Castel met als adres Ninoofsesteenweg 5
1540 Herne – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Ninoofsesteenweg 5 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie I nrs.377s2-549k2 – het betreft een aanvraag voor
uitbreiden van feestzaal.
CBS/2018/1737 Omgevingsvergunning voor Fondatel met als adres Lorengstraat 6 1540
Herne – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Lorengstraat 6 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie H nrs.221f2, 225n4, 222a, 225k2, 225m4 – het betreft
een aanvraag voor verkaveling.
Nutsvoorzieningen
CBS/2018/1727 Vergunning aan INFRAX cvba voor de inname van het openbaar domein
ter hoogte van Stationsstraat 115 te 1540 Herne voor het uitbreiden van
het kabeltelevisienet
CBS/2018/1733 Vergunning aan Proximus nv voor de inname van het openbaar domein
ter hoogte van Scherpstraat voor het leggen van kabels in het kader van
een verkaveling op het kruispunt met Imbeekstraat
Patrimonium
CBS/2018/1667 Energietraject gemeentelijke lagere school Herfelingen.
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2018/1734 Stedenbouwkundig misdrijf te 1540 Herne: standpunt cbs inzake
minnelijke schikking.
CBS/2018/1739 Heraanplant bomen: terugbetaling waarborg
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