Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 20 november 2019
1. Interne zaken - secretariaat
1. Kennisgevingen
2. Financiële Zaken
1. Voorstel regeling schadegeval schuilhuisje Vollezelestraat thv Hollestraat
3. Vrije Tijd
1. Voorstel: Goedkeuring convenant betreffende de toeristische werking Groene Gordel 2020-2025
2. Prijsvraag voor een opdracht van beperkte waarde voor de levering
en plaatsing van
speeltoestellen in de Baljuwtuin
3. Mobiele bar KLJ
4. Meiboomplanting 2020
5. Kennisgevingen
4. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Samenwerkingsovereenkomst met interlokale vereniging IT-punt voor ICT-ondersteuning op
maat: inzet van externe IT-beheerder van VERA voor 2020
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Voorstel: begraafplaats Vollezele - verwijdering grafzerken en gedenktekens na het verstrijken
van de grafrust, voor het creëren van nieuwe begraafplaatsen
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Vergunning voor het plaatsen van nutsleidingen door middel van een gestuurde boring in de
Ninoofsesteenweg met dwarsing van de onbevaarbare waterloop de Scheibeek nr. 5.233/II
2. Milieumisdrijf: Pijpestraat 2A te 1570 Galmaarden
3. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Aankoop van een mini-graafmachine op rupsen voor de technische dienst met overname van de
oude mini-graafmachine (zonder bakken): goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering
2. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de
Bruinsbroekstraat 7 en 7A te 1570 Galmaarden
3. Vraag tot goedkeuring opvraging offertes voor aankoop bestelwagen technische dienst
4. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Beleidsplan Ruimte provincie Vlaams-Brabant: kennisname openbaar onderzoek
2. De heer Geert Broodcoorens: aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van twee kavels
bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in open verband op een perceel gelegen
Winterkeer zn: voorwaardelijke vergunning
3. Mevrouw Gerda Willems en de heer Wim Willems: aanvraag omgevingsvergunning voor het
creëren van twee kavels bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in open verband op
een perceel gelegen Kloosterstraat 5: voorwaardelijke vergunning
4. De heer Tim De Vits en de heer en mevrouw Patrick De Vits: melding voor het bouwen van een
paardenstal met bergplaats op een perceel gelegen Sint Leonardus 7: kennisname besluit
Omgevingsambtenaar
5. MARKVALLEI CVBA: aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande
landbouwloods en de aanleg van een steenslagverharding op een perceel gelegen Bakkerstraat 4:
voorwaardelijke vergunning
6. De heer Pascal Herregods: melding voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen
Plaatsstraat 49: kennisname besluit Omgevingsambtenaar
7. De Okkernoot te Vollezele: aanvraag planologisch attest op een perceel gelegen Repingestraat 12:
kennisname adviesvraag
8. Kennisgevingen

