Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 25 juni 2019

1. Interne zaken - secretariaat
1. Schrappen vergunning wegens stopzetting exploitatie van een dienst voor het verhuren van een
voertuig met bestuurder (VVB)
2. Ondersteuning burgerparticipatie BBC 2020: gunning
3. Bond Beter Leefmilieu - Aanvraag gemeentelijke subsidie 2019
4. Kom op tegen Kanker: deelname aan de Dag tegen Kanker op 17 oktober 2019
5. Kennisgevingen
2. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag onbezoldigd ouderschapsverlof
2. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een leermeester katholieke godsdienst aan de
gemeentelijke basisscholen Herhout en Tollembeek
3. Onderwijs: Kennisname van de vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020
3. Financiële Zaken
1. Begeleiding van de boekhouding/ondersteuning opmaak jaarrekening - Gunning
2. Belasting op leegstand - aanslagjaar 2018 - uitvoerbaarverklaring kohier
3. Kennisgeving
4. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens kaatstornooi in de deelgemeente
Tollembeek op zaterdag 27 juli 2019.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens doortocht van een wielerwedstrijd
"Omloop het Nieuwsblad - Beloften" te Galmaarden op zondag 7 juli 2019.
3. Doortocht - Avondmountainbike - Waanzinnig Weekend Herfelingen op vrijdag 12 juli 2019.
4. Doortocht - rondrit met vrachtwagens - Waanzinnig Weekend Herfelingen op zaterdag 13 juli
2019.
5. Doortocht - motorrit Waanzinnig Weekend Herfelingen op zondag 14 juli 2019.
6. Evenement: De Dolle Strandbalfeesten op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019,
Stationsstraat (Sportcomplex) te Galmaarden: toelating met voorwaarden en
beperkingsmaatregelen.
7. Organisatie jaarlijkse Urbanustochten op zondag 21 juli 2019
8. Organisatie buurtfeest Senneveld op zondag 4 augustus 2019
9. Aanstelling monitoren sportkamp van 1 tot 5 juli 2019
10. Speelstraat Coppenslaan tijdens de zomervakantie juli en augustus
11. Kadervorming Jolien Felis
12. Kadervorming Lerne Van Kesteren
13. Kennisgevingen
5. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Medic-All Technics and Services bvba: melding voor de exploitatie van een ondergrondse
enkelwandige propaangastank van 3.000 liter op een perceel gelegen Herhout 1 te 1570
Galmaarden: beslissing
2. De heer Herman Collyns : machtiging voor het kappen en opruimen in privé-bos van dode en
omgewaaide bomen op een perceel gelegen te Galmaarden Afd. 1 sectie nr. B 150 C.
3. Kennisgevingen
6. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens doortocht openingsrit Tour de France
en de daaraan gekoppelde evenementen
2. Vraag tot verplaatsen bewegwijzeringsbord Winterkeer
3. Ledigen en neutraliseren mazouttank TRB: goedkeuren offerte

4.
5.
6.

Onderhoudswerken aan gemeentewegen - dienstjaar 2016 - perceel1: asfalt- en
betonverhardingen: goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering van 6 juni 2019
Plaatsen van een verlichtingsarmatuur op een bestaande elektriciteitspaal ter hoogte van de
Hulstraat 47: goedkeuren prijsofferte
Kennisgevingen

7. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Voorstel: Decreet grond- en pandenbeleid: realisatie gemeentelijk bindend sociaal objectief:
samenwerkingsovereenkomst realisatie sociaal woonaanbod periode 2019-2021
2. Omgevingshandhaving: overleg ondersteuning lokale omgevingshandhaving
3. Mevrouw Chantal Hugo en de heer Patrick Hugo: aanvraag omgevingsvergunning voor het
verkavelen door toepassing van de afwerkingsregel op een perceel gelegen Winterkeer 15:
intrekking beslissing en organiseren administratieve lus
4. De heer Ken Van Wichelen: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parking
in de voortuin op een perceel gelegen Zeuningenstraat 35: beslissing vergunning onder
voorwaarden
5. De gemeente Galmaarden: aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van ongeveer 10
hoogstambomen en het opkuisen van de achtertuin van de pastorie van Galmaarden op een
perceel gelegen Kammeersweg 1: intrekking aanvraag

