COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 31 JULI 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/705
Goedkeuring notulen van het cbs van 10 juli 2019
CBS/2019/1032 Goedkeuring notulen van het cbs van 26 juni 2019
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/706 Betaallijsten en bestelbons
ALGEMEEN BESTUUR
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/1080 Gemeentelijke administratieve sancties - rapport werkingsjaar 2018
OMGEVING
Milieu
Vergunningen
CBS/2019/1025 Kennisgeving afgeleverde kapmachtigingen door het Agentschap voor
Natuur en Bos.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/1015 Kennisname ontvangen mail dd. 08/07/2019 betreffende de zaak V***
vs.stad Edingen ea.(Assesteenweg 132)
CBS/2019/1022 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor
regularisatie : plaatsen van groene schermen in de voortuin langs
Boesmolenstraat 28 1540 Herne, 1e afdeling, sectie I nr. 623y
CBS/2019/1026 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij ANB+AWV+VMM –
aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van vijf bomen langs
Edingsesteenweg 1540 Herne, 1e afdeling, sectie E nr.464a
CBS/2019/1069 Afgifte volledigheidsbewijs + start openbaar onderzoek – aanvraag
omgevingsvergunning voor bouwen van een ééngezinswoning langs
Pausleenstraat (zn), 1540 Herne, 1e afdeling Sectie G 195D.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
CBS/2019/1011 Besluitenlijst van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West van 25 juni
2019

B AGENDA
ALGEMEEN BESTUUR
CBS/2019/1036 Kennisname ontvangen schrijven van stad Edingen betreffende de
inrichting van een transitiehuis in Edingen
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/989
Voorstel tot erkenning van toeristische miniatuurtreinslepen als
openbare ontspanning
CBS/2019/1017 Alarmeren en informeren in een noodsituatie – Be alert.
CBS/2019/1045 Tijdelijke politieverordening voor het Kermisweekend te Sint-PietersKapelle van vrijdag 30 augustus 2019 tot en met zondag 1 september
2019
CBS/2019/1054 Tijdelijke politieverordening voor Viering Jubilarissen op zondag 25
augustus 2019
CBS/2019/1081 Tijdelijke politieverordening voor een rondrit van tractoren door Groene
Kring Zuid-Westpajottenland op zondag 25 augustus 2019
CBS/2019/1082 Tijdelijke politieverordening voor wandel- en fietstochten Pasar Herne op
donderdag 15 augustus 2019
Adviesraden, klachten, meldingen & burgerparticipatie
Klachten & meldingen
CBS/2019/1053 Klacht Strijderstraat
OMGEVING
CBS/2019/1050 Aanvraag aansluiting Vereniging Openbaar Groen.
CBS/2019/1071 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Kramerijkstraat (zn), 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling Sectie G 8R, 10H en 8R – het betreft een
aanvraag voor uitbreiden van loods, afspuitterrein en aanhorigheden.
CBS/2019/1074 Vraag tot toestemming voor de plaatsing van een omheining rond de
cabine in de Kapellestraat><Liezebeekwijk.
Wegen
CBS/2019/1047 Onderhoudswerken aan beton -en bitumineuze verhardingen dienstjaar
2015 - Goedkeuring vorderingsstaten 2', 2 bis, 3 bis', 4bis, 5', 5bis, 10',
13 en 14.
Mobiliteit
CBS/2019/1039 Klacht betreffende geluidsoverlast veroorzaakt door getoeter tijdens een
rondrit van vrachtwagens
CBS/2019/1072 Zaak R*** - Herne betreffende voetweg 78 te Herne - Kennisname
ontvangen schrijven van de Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg te Brussel dd. 9 juli 2019 betreffende rolnummer 13/8530/A deskundigenverslag
Milieu
CBS/2019/1020 Melding overlast.
CBS/2019/1066 Aanstellen bodemsaneringsdeskundige - intergemeentelijke
samenwerking
Afval
CBS/2019/1046 Borden zwerfvuilactie.

Geluid
CBS/2019/1044 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor de
tijdelijke inrichting van een muziekevenement met elektronisch
versterkte muziek.
Subsidies
CBS/2019/1056 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1057 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1058 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1059 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1060 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1061 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1062 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1063 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
CBS/2019/1065 Premieaanvraag voor behoud van zwaluwnesten
Ruimtelijke planning
CBS/2019/1019 Omgevingsvergunning voor Scheibeekstraat 2 1540 Herne – de
aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Scheibeekstraat
2 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A
nr.28L – het betreft een aanvraag voor bouwen van een garage.
CBS/2019/1023 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Strijdersstraat 1541 Herne en met als kadastrale
omschrijving 3e afdeling, sectie C nr.711k – het betreft een aanvraag
voor bouwen van een ééngezinswoning.
CBS/2019/1024 Omgevingsvergunning voor Druimerenstraat 28 1540 Herne – de
aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Druimerenstraat
28 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C
nr.752p – het betreft een aanvraag voor oprichten van een overdekt
terras met biozwembad en bijhorende verharding.
CBS/2019/1055 Openbaar onderzoek naamgeving trage verbinding tussen de Frans
Minnaertstraat en de Hernekouter: Twaalf Bunderweg
CBS/2019/1067 Proces-verbaal De Groote Boom bvba-uitvoeren van werken in strijd met
vergunning te 1540 Herne, Nattendries 3, 1e afdeling, sectie K nr. 237l.
CBS/2019/1103 Prijsvraag voor het opstellen van een reglement voor bedrijvenpark plaatsing opdracht
Nutsvoorzieningen
CBS/2019/1041 Offerte verplaatsing/ondergronds brengen van openbare verlichting
Manhovestraat
CBS/2019/1042 Vergunning aan Fluvius Operating Systems cvba voor de inname van
het openbaar domein ter hoogte van Manhovestraat voor de vervanging
van het kabeltelevisienet
CBS/2019/1043 Vergunning aan Proximus nv voor de inname van het openbaar domein
ter hoogte van Manhovestraat voor het uitvoeren van wegeniswerken
CBS/2019/1073 Vergunning aan Proximus nv voor de inname van het openbaar domein
ter hoogte van Halvemaanstraat, Rasbeekstraat en Manhovestraat voor
het uitvoeren van telecomwerken
Patrimonium
CBS/2019/1075 Poetsen ramen gemeentehuis
CBS/2019/1077 Poetsen ramen bibliotheek, zaal SPK en dekenij

CBS/2019/1089 Proces-verbaal van schatting perceel Mollestraat 2e afdeling Sectie B
244P.
Facilitaire diensten
CBS/2019/1051 Goedkeuring gunning - Aankoop Rupskraan (2019/DAL/Rupskraan-TD)
CBS/2019/1064 Goedkeuring gunning - Aankoop werktuigentransporter
(2019/DAL/werktuigentransporter)
VRIJE TIJD
Evenementen
CBS/2019/1013 Nieuw: Meldingsformulier evenement lokale horeca PZ Pajottenland
Cultuur
CBS/2019/1021 Oprichting projectvereniging samen met Lennik, Gook en Pepingen voor
de oprichting van een IOED.
Jeugd
CBS/2019/1095 Chiromeisjes: 30 banden van chirokamp
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (INT)
CBS/2019/1018 Samenwerking Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL)
CBS/2019/1027 BAV Haviland i.k.v. de verlenging van de bestaansduur
C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/1035 Aanstelling tot technisch assistent, D1-D3 vanaf 1 augustus 2019 met
een vervangingscontract gevolgd door een contract onbepaalde duur
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/1083
CBS/2019/1087
CBS/2019/1100
CBS/2019/1101

Ambtshalve inschrijving bevolkingsregister - bespreking
Vergaderingen mat
Opmaak meerjarenplan - stand van zaken
loonsvorderingen brandweer - standpuntbepaling
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