Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 26 maart 2019
1. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstel: vaststelling van de eindrekening van 1 januari 2018 tot 30 juni 2018 van kerkfabriek
Sint-Pieter Galmaarden
2. Kennisgevingen
2. Financiële Zaken
1. Voorstel: Begeleiding van de boekhouding/ondersteuning opmaak jaarrekening - Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
2. Aankoop schoolmeubilair GBS Tollembeek
3. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens een doortocht van een wielerwedstrijd
voor elite dames - UCI Cat. 1.1 op woensdag 17 april 2019.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van een wielerwedstrijd te
Tollembeek voor juniores op zaterdag 27 april 2019.
3. Kennisgevingen
4. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Goedkeuring van kappen van boom door de gemeente Galmaarden op openbaar domein
2. Inzameling landbouwfolie 2019
3. Paddenoverzet
4. Kennisgevingen
5. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Erosiebestrijdingswerken Bruinsbroekstraat: goedkeuren vorderingsstaat (269) - subsidiabel deel
nummer 3 en niet-subsidiabel deel nummer 4
2. Erosiebestrijdingswerken Bruinsbroekstraat: goedkeuren vorderingsstaat (269) - niet-subsidiabel
deel nummer 5 en subsidiabel deel nummer 6 (eindstaat)
3. Onderhouds- en herstellingswerken aan de gemeentewegen en aanhorigheden via
stockaanbesteding (dienstjaar 2018) - Dienstbevel nummer 1: goedkeuren vorderingsstaat 2
(eindstaat)
4. Kennisgevingen
6. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. De heer Lindsey Vangheluwe: melding voor het plaatsen van 4 dakramen in het dak en één raam
in de achtergevel op een perceel gelegen Geraardsbergsestraat 46: beslissing
2. Stedenbouwkundige visie niet-agrarische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen: verslag
werkgroep 15 maart 2019
3. De heer en mevrouw Meeus – Appelmans: aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van
een bestaande woning en oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met vrijstaande garage
op een perceel gelegen Heystraat 36: beslissing
4. BT-Projects bvba: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande
woning met enkele aanhorigheden op een perceel gelegen Molenstraat 79: beslissing
5. Mevrouw Mirka Van der Eecken: aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van de
verkaveling met betrekking tot het bijgebouw op een perceel gelegen Heirbaan 12: beslissing
6. De heer Tom Pottie: aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling met
betrekking tot een complementaire functie op een perceel gelegen Hulstraat 31A: beslissing
7. De heer Werner Wayteck: aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
landbouwloods met aanhorigheden naast een landbouwbedrijf gevestigd in een beschermde
hoeve op een perceel gelegen Congobergstraat zn: kennisname beroep bij de deputatie

