COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 28 AUGUSTUS 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/868
Goedkeuring notulen van het cbs van 21 augustus 2019
CBS/2019/1206 Goedkeuring notulen van het cbs van 31 juli 2019
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/869 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
Ruimtelijke planning
CBS/2019/1192 Subsidieaanvraag in het kader van de open oproep woningdelen voor
kwetsbare doelgroepen en kwalitatief kernversterkend wonen 2019 'Een sterke kern voor Herne' : niet toekennen van subsidie door
Provincie Vlaams-Brabant
CBS/2019/1193 Kennisname ontvangen schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed
dd. 06/08/2019 betreffende toekenning van een erfgoedpremie van
4.720,00 euro aan Landbouwvennootschap Lefebvre voor het uitvoeren
van beheersmaatregelen en werkzaamheden aan of diensten voor Hof
ter Haegen en omgeving, Hondsbergstraat 18, 1540 Herne.
CBS/2019/1198 Uitnodiging Kerngroep Opgewekt Pajottenland - 18/09/2019.
CBS/2019/1201 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor
verbouwen van bijgebouw langs Klein Broekstraat 5 1540 Herne, 1e
afdeling, sectie D nr.109h
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
CBS/2019/1210 Vlabinvest - Jaarverslag 2018
UITNODIGINGEN EN BEDANKINGEN
CBS/2019/1207 Uitnodiging plechtigheid Militaire begraafplaats
CBS/2019/1212 Uitnodiging Roadschow 'Drive it to believe it'.
B AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/1214 Levering van een kopieertoestel en printer - Gunning opdracht -

ALGEMEEN BESTUUR
CBS/2019/1144 Begeleiding ontwikkeling personeelsbeleid gemeente en ocmw voor de
periode van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2022 - Goedkeuring gunning LD/002
CBS/2019/1229 Oproep deelname werking themawerkgroepen toekomstforum HalleVilvoorde
Algemene diensten
Communicatie
CBS/2019/1014 Verslag vergadering Eric Goubin van Kortom & next steps
Adviesraden, klachten, meldingen & burgerparticipatie
Klachten & meldingen
CBS/2019/1204 Klacht - bedeling reclamefolders
OMGEVING
CBS/2019/1195 Vraag ontvangen betreffende opslag van aarde.
Milieu
CBS/2019/1215 Ovam inventaris risicogronden : aanvraag tot schrapping van een
perceel.
Vergunningen
CBS/2019/1203 Aktename melding voor plaatsing van 1 bovengrondse propaangastank
van 2.700 liter op locatie Aerebeekstraat 31 te 1540 Herne, 1ste
Afdeling , Sectie K perceel 452E.
CBS/2019/1209 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (klasse 1)
Geraardsbergsestraat 104 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle voor de
uitbreiding van de veestapel.
Geluid
CBS/2019/1184 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor de
tijdelijke inrichting van een muziekevenement met elektronisch
versterkte muziek.
CBS/2019/1194 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte
muziek door Chiro Herne en een vergunning sterke drank.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/1179 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Raseveld en met als kadastrale omschrijving 2e afdeling,
sectie D nrs.279, 298A – het betreft een aanvraag voor overwelven van
gracht.
CBS/2019/1181 Weigering – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Ninoofsesteenweg 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie I nr.684r-p – het betreft een aanvraag voor toegang naar
het bedrijf.
CBS/2019/1185 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Boesmolenstraat 28 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie I nr.623y – het betreft een aanvraag
voor regularisatie : plaatsen groene schermen in voortuin.
CBS/2019/1186 Melding van vellen van bomen op bouwgrond gelegen langsheen de
Markstraat 4 te 1541 Herne.
CBS/2019/1188 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Nieuwstraat 11 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 2e afdeling, sectie C nrs. 622l-t, 631e-f – het betreft een

CBS/2019/1189

CBS/2019/1190

CBS/2019/1199
CBS/2019/1202

aanvraag voor regularisatie stal+verharding, bouwen van loods+aanleg
van mestvaalt.
Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres H-Geesstraat 22-24 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie E nr.279k – het betreft een aanvraag
voor afbraak bestaande cabine + bouwen nieuwe electriciteitscabine.
Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Kapellestraat 44 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie I nr.493r2 – het betreft een aanvraag
voor verbouwen van een ééngezinswoning.
Kennisname ontvangen klachten : antwoord dienst inspectie Ruimte
Vlaanderen
Melding van reliëfwijziging zonder vergunning op percelen, kadastraal
gekend 1e afdeling, sectie C nrs.33-35a

Begraafplaatsen
CBS/2019/1191 Schade muur begraafplaats Sint-Pieters-Kapelle
BURGER & WELZIJN
CBS/2019/1216 Tour de France - overhandiging opbrengst
VRIJE TIJD
Evenementen
CBS/2019/1217 Nieuwjaarsreceptie - Organisatie
CBS/2019/1221 Aanvraag plaatsing banner Beerfest - Verenigde Handelaars
Cultuur
CBS/2019/1213 Expo 75 jaar Patriot
Sport
CBS/2019/1211 Herstelling ballenvanger kunstgrasveld - Gunning opdracht - Opdracht
lager dan €8.500
CBS/2019/1218 Intergemeentelijke warmathon
Uitleendienst
CBS/2019/1086 Richtlijnen gebruik springkasteel - goedkeuring
C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/1148 Tewerkstelling jobstudenten september 2019
CBS/2019/1208 Spontane sollicitatie voor de functie van bibliotheekmedewerker
CBS/2019/1222 Spontane sollicitatie voor de functie van technisch assistent
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/1158 Overleg kerkenbeleidsplan
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