COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 13 MEI 2020

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2020/308 Goedkeuring notulen van het cbs van 6 mei 2020
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2020/309 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
Ruimtelijke planning
CBS/2020/559 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor
aanleggen van een parking langs Sint-Niklaasstraat 22, 1540 Herfelingen,
2e afdeling Sectie B 28K.
CBS/2020/560 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Provincie VlaamsBrabant, dienst waterlopen – aanvraag omgevingsvergunning voor
overwelven van een gracht langs Processiestraat (zn),1540 Herne, 1e
afdeling Sectie I 112D
CBS/2020/564 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Provincie VlaamsBrabant, dienst waterlopen – aanvraag omgevingsvergunning voor
bouwen van een woning langs Mottestraat (zn), 1540 Herne, 2e afdeling
Sectie B 470G
CBS/2020/565 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Agentschap Wegen en
Verkeer – aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een
publiciteitsbord langs graskant langsheen Mollestraat.
CBS/2020/566 Afgifte volledigheidsbewijs + start openbaar onderzoek – aanvraag
omgevingsvergunning voor bouwen van een halfopen ééngezinswoning
langs Van Cauwenberghelaan (zn), 1540 Herne, 1e afdeling Sectie D
245E
B AGENDA
ALGEMEEN BESTUUR
Algemene diensten
ICT
CBS/2020/576 Cyberveilige gemeente (kosteloze ethische hacker & goedkope basisaudit
VVSG)
Rechtspleging
CBS/2020/589 Antwoord klacht Agentschap Binnenlands Bestuur, overgemaakt op 15
april 2020

OMGEVING
Wegen
CBS/2020/581 Leveren van (tweedehands) tractor met achtergedragen maaiarm en
toebehoren. (2020/DAL/tr-maaiarm-toe) - gunnen perceell 2, 3 en 4
(achtergedragen maaiarm, haagschaar en takkenschaar).
Milieu
CBS/2020/577 Melding geluidsoverlast Aerebeekstraat 41 te 1540 Herne
Milieubescherming
CBS/2020/579 GSM-inzamelactie 'Belbos'
Vergunningen
CBS/2020/569 Aktename melding van een overname van een bestaand landbouwbedrijf
gelegen Geraardsbergsestraat 15 te 1541 Herne (SPK).
Land-, tuin-, bosbouw
CBS/2020/570 Melding potentieel gevaar voor bodemerosie aanplant aardappelen hoek
Breemstraat en Hellingen in Herne.
Ruimtelijke planning
CBS/2020/545 Aanvraag stedenbouwkundig attest – de aanvraag heeft betrekking op
een terrein met als adres Eysbroeckstraat 2 te 1541 Herne en met als
kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A nr. 316F – het betreft een
aanvraag voor een functiewijziging van stal naar woning.
CBS/2020/568 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Strijdersstraat 1541 Herne en met als kadastrale omschrijving
3e afdeling, sectie C nr.659r – het betreft een aanvraag voor oprichten
van een loods.
CBS/2020/573 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Van Cauwenberghelaan 10a 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie L nr.312e2 – het betreft een aanvraag
voor vergroten van poortopening.
CBS/2020/578 Weigering – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Rendries 16 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling,
sectie F nrs. 85b-92e – het betreft een aanvraag voor aanleggen van
natuurlijke zwemvijver, hoogstamboomgaard en moestuin met serre.
CBS/2020/580 Advies Waalse ontwerp-besluiten m.b.t. de sectorale voorwaarden voor
windmolenparken met vermogen van 0,5MW of meer.
CBS/2020/583 Splitsing perceel 1e Afdeling Sectie E 266N en 258P2.
Nutsvoorzieningen
CBS/2020/571 Vergunning aan Fluvius Operating Systems cvba voor de inname van het
openbaar domein ter hoogte van Kapellestraat 56 voor een aansluiting op
het rioleringsnet
Patrimonium
CBS/2020/587 Aankoop en plaatsing van afvalbak aan kubus Herne en Kokejane
BURGER & WELZIJN
Handel & middenstand
CBS/2020/586 Heropstart van contactberoepen : aanvraag afwijking van wekelijkse
rustdag voor maandag 18 mei en maandag 25 mei 2020

VRIJE TIJD
Openbare bibliotheek
CBS/2020/546 Bibliotheek Petrus Naghel - E-boekendienst
Evenementen
CBS/2020/582 Herne Pakt uit 2020
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