COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 11 SEPTEMBER 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/947 Goedkeuring notulen van het cbs van 4 september 2019
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/948 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
CBS/2019/1260 Aktename van melding van de Provincie : hoorzitting dd.17/09/2019 om
9.00u inzake beroep tegen vergunning voor de uitbreiding van een
zonevreemde woning te 1540 Herne, Hekstraat 25.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/1264 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Provincie VlaamsBrabant, dienst waterlopen – aanvraag omgevingsvergunning voor
aanleg van een poel langs Aerebeekstraat 1540 Herne, 1e afdeling,
sectie K nr.334
CBS/2019/1265 Aktename melding voor creëren van een zorgwoning langs Leenstraat
11 1540 Herne, 1e afdeling, sectie A nr. 139g.
CBS/2019/1266 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Provincie VlaamsBrabant, dienst waterlopen – aanvraag omgevingsvergunning voor
vellen van 7 bomen langs Mottestraat 1540 Herne, 2e afdeling, sectie B
nr. 550a, 550/02b
CBS/2019/1268 Aktename besluit tot ongeschiktverklaring van woning te 1540 Herne,
Steenweg Asse 26a.
BURGER & WELZIJN
Onderwijs
CBS/2019/1283 Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Aanpassing
schoolreglement goedkeuring en aktename infobrochure –
B AGENDA
ALGEMEEN BESTUUR
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/1271 Tijdelijke politieverordening voor Brocante Strijderstraat en Gainestraat
op zondag 15 september 2019
CBS/2019/1273 Tijdelijke politieverordening ikv. de septemberkermis van woensdag 18
september tot dinsdag 24 september 2019

CBS/2019/1274 Tijdelijke politieverordening voor Road Show Deutz Fahr Allebosch bvba
op vrijdag 13 september 2019 van 14 tot 22 uur
Adviesraden, klachten, meldingen & burgerparticipatie
Burgerparticipatie
CBS/2019/1261 Vaststellen nieuwe structuur adviesraden door de gemeenteraad
CBS/2019/1262 Stavaza adviesraden
CBS/2019/1277 Vernieuwing adviesraden - vervolgtraject - gunning opdracht
OMGEVING
Milieu
CBS/2019/1282 Projectvoorstel voor de projectoproep “Natuur in je buurt”
Geluid
CBS/2019/1285 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte
muziek door Chiro Kokejane en vergunning sterke drank.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/1238 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Geraardsbergsesteenweg 69 1541 Herne en met als
kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B nr.148d – het betreft een
aanvraag voor nieuwbouw woning en stal en hondenkennel ter
vervanging van bestaande woning en schuur.
CBS/2019/1269 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Pausleenstraat 17 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie G nr.164l – het betreft een aanvraag
voor verbouwen van een ééngezinswoning.
CBS/2019/1270 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein
met als adres Klein-Broekstraat 5 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie D nr.109h – het betreft een aanvraag
voor verbouwen van bijgebouw.
CBS/2019/1272 Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten bekendmaking van inzage van het uittreksel.
CBS/2019/1276 Weigering – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Edingsesteenweg 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie E nr. 464a – het betreft een aanvraag voor vellen van 5
bomen.
CBS/2019/1278 Melding van reliëfwijziging zonder vergunning op percelen, kadastraal
gekend 1e afdeling, sectie C nrs.33-35a
Begraafplaatsen
CBS/2019/1257 Bijkomende vragen bij opstarten van de procedure tot ontruiming op de
begraafplaats van Sint-Pieters-Kapelle
Patrimonium
CBS/2019/1227 Verfwerken zaal SPK
CBS/2019/1250 Vraag tot toestemming voor de plaatsing van een omheining rond de
cabine in de Kapellestraat><Liezebeekwijk.
CBS/2019/1275 Standpuntbepaling aankoop/erfpacht - verzoek PBE plaatsing
elektriciteitscabine op kadastraal perceel 1E279K
CBS/2019/1284 Verzaking recht van opstal bibliotheek Herne

VRIJE TIJD
Openbare bibliotheek
CBS/2019/1254 Budgetverhoging Gedichtendag 2020
Cultuur
CBS/2019/1255 Budgetwijziging cultuurprijsuitreiking 2019
Sport
CBS/2019/1263 Scholenloop 2019
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/1259 Overlopen agenda gemeenteraad/ocmwraad
CBS/2019/1290 Melding de heer ***
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