Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 23 juli 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Aanstelling van een contractueel personeelslid voor bepaalde duur in de functie van deskundige
jeugd B1-B3
2. Aanstelling van een contractueel personeelslid voor bepaalde duur in de functie van bibliothecaris
B1-B3
3. Toekenning van een vergoeding voor de gevolgen van een arbeidsongeval
2. Interne zaken - secretariaat
1. Kennisgevingen
3. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van een wielerwedstrijd
voor Nieuwelingen te Tollembeek op zaterdag 17 augustus 2019.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens een doortocht van een wielerwedstrijd
"Binckbank Tour" 7de rit te Galmaarden op zondag 18 augustus 2019.
3. Evenement: Organisatie van een "Triatlon - ten voordele van vzw Tout Bien" op zaterdag 3
augustus 2019 - domein Kasteel Steenhout te Vollezele.
4. Doortocht - Loopwedstrijd "Atletiekclub Geraardsbergen" op zaterdag 31 augustus 2019.
5. Doortocht fietstocht FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vzw op donderdag 12
september 2019.
6. Doortocht - Rondrit met moto's - Zonnestraal op zondag 15 september 2019.
7. Doortocht - Fietstocht "Over de heuveltjes van ..." Sportdienst Ninove op zondag 22 september
2019.
4. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg SECAP (gemeentelijk energie- en
klimaatactieplan) door Provincie Vlaams-Brabant
2. Inzameling landbouwfolie 2019: evaluatie - kostprijs
3. Bodemsanering: raamovereenkomst Haviland voor het aanstellen van een
bodemsaneringdeskundige
4. Kennisgevingen
5. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Aanvraag vergunning voor het ondergronds brengen van het kabeltelevisienet langsheen de
Molenstraat te 1570 Galmaarden (40-768588)
6. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Molenstraat 7: bezwaar tegen opname in het gemeentelijk leegstandsregister
2. De heer Willem Muyshondt: aanvraag omgevingsvergunning voor het bebossen van een weiland
op een perceel gelegen Hulstraat zn: gedeeltelijke vergunning
3. De heer en mevrouw Vangheluwe - Meerts: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een bestaande ééngezinswoning op een perceel gelegen Geraardsbergsestraat 46:
voorwaardelijke vergunning
4. Consoorten Dehantschutter: aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van vier kavels
bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in halfopen verband en één kavel bestemd
voor het oprichten van een ééngezinswoning in open verband op een perceel gelegen Molenstraat
zn: voorwaardelijke vergunning
5. De heer Wim Vankerme: melding voor het aanbouwen van een leefkeuken aan een bestaande
woning op een perceel gelegen Stationsstraat 117: aktename
6. Kennisgevingen

