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Besluitenlijst 
College 
 

donderdag 31 januari 2019 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 

2019. 
 2. De verschillende gemeenteraadscommissies en hun samenstelling wordt door het college 

vastgelegd en geagendeerd voor goedkeuring op de gemeenteraad van 25 maart. 
 
Aankoop 
 
 3. Goedkeuring bestek en procedure voor de vernieuwing van de stookketels van de wijkpost 

politie Meer. 
 4. Goedkeuring van de start van de procedure en de lijst van uit te nodigen firma's voor de 

opdracht 'plaatsing van een tourniquet (draaideur) aan de ingang van het administratief 
centrum'. 

 5. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor levering, implementatie, onderhoud en 
ondersteuning van een FM- en AM-pakket. Dit is een softwarepakket ter ondersteuning van 
meldingen, technische mankementen en onderhoudstaken. 

 
Burgerzaken 
 
 7. Aanvraag concessie columbarium Hoogstraten. 
 8. Aanvraag concessie columbarium Wortel. 
 
Duurzame ontwikkeling & Platteland 
 
10. Kennisname van de nominatie van het project School-straten voor de Vlaamse 

Verkeersveiligheidsprijs. 
 
Personeel 
 
11. Goedkeuren van het jaaractieplan 2019 in het kader van welzijn op het werk. 
12. Goedkeuring van de opdracht voor de opmaak van een gezamenlijke rechtspositieregeling 

en arbeidsreglement voor de stad Hoogstraten. 
13. Goedkeuring van een bevordering van een medewerker naar de functie van 

hoofddomeinverantwoordelijke voor recreatiedomein De Mosten. 
14. Aanduiden van de leden van de selectiecommissie voor de  aanwervingsprocedure van een 

projectmanager voor de afdeling ruimte. 
 
Financiën 
 
15. Goedkeuren van de bestelaanvragen. 
16. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Programmatie & aanbod 
 
17. Organisatie bedankingsfeest vrijwilligers Stad. 
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Vrijetijdsbeleid 
 
18. Goedkeuren logistieke steun voor De Blauwbossenruiters vzw voor de organisatie van het 

kampioenschap Beker van België eventing klasse Z op 19 mei 2019. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
19. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Aspirock Chiro Meerle 

op 4 mei 2019. 
20. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. chiroweekend Meer op 12,13 en 14 april 2019. 
21. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. 25 jaar Scheldebrouwerij op 19 en 20 mei 2019. 
22. Goedkeuren tijdelijk politiereglement en afwijking geluidsnormen i.v.m. Kodex Back in Time 

op 2 november 2019 te Minderhout. 
 
Stadsprojecten 
 
23. Terrasvergunningen 2019– verlenging vergunningen. 
 
Stadsontwikkeling 
 
24. Aktename melding omgevingsproject door Joseph Sterkens gelegen Bergenstraat 1 te 2322 

Minderhout. 
25. Aktename melding overname van een inrichting gelegen Industrieweg 13 - 2320 Hoogstraten 

door J & S PACKAGING SERVICES BVBA. 
26. Kennisname besluit deputatie houdende omgevingsvergunning voor DIJMEX BELGIE BVBA 

- Industrieweg 33A - 2320 Hoogstraten. 
27. Kennisname besluit deputatie houdende omgevingsvergunning voor Marc Brosens voor het 

verleggen van een onbevaarbare waterloop van tweede categorie "Zandloop" ter hoogte van 
Schuivenoord te Meerle. 

28. Weigering omgevingsvergunning - De Meester Johan - voor het slopen van een woonhuis en 
bijgebouwen, het bouwen van 17 appartementen in 2 blokken met ondergrondse 
parkeergarage, het aanleggen van verhardingen met parkeerplaatsen, en het vellen van 8 
bomen - Lodewijk de Konincklaan 351-353 - 2320 Hoogstraten. 

29. Omgevingsvergunning voor Lanslots Rudi - het uitbreiden van een woning met een veranda 
en een pergola en het slopen van een veranda en een bergplaats - gelegen Thijsakkerstraat 
17 te 2320 Hoogstraten. 

30. Omgevingsvergunning voor Lamarque Stefan voor het bouwen van een woonhuis en het 
aanleggen van verhardingen - Hoge Weg 2A te 2322 Minderhout. 

31. Omgevingsvergunning voor Leemans Gerda, - voor het slopen van een kippenstal - gelegen 
Meerseweg 70 te 2321 Meer. 

32. Omgevingsvergunning voor Peeters Nele voor het herbouwen van een zonevreemde woning 
op een gewijzigde, het slopen van een berging in betonplaten, en het aanleggen van 
verhardingen - Wilderstraat 3 - 2321 Meer. 

33. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsenstalling - Spijker VZW - Gelmelstraat 
62 te 2320 Hoogstraten. 

34. Omgevingsvergunning voor Brosens Dionisius – voor het bouwen van een carport - gelegen 
Hazenweg 28 te 2328 Meerle. 

35. Omgevingsvergunning voor DE RIJKE NV - Kruisweg 8 - 2040 Antwerpen tot het exploiteren 
van een inrichting gelegen Riyadhstraat 11 - 2321 Meer. 

36. Omgevingsvergunning voor Johan Michielsen Bedrijfsgebouwen BVBA voor het 
regulariseren van de functiewijzing van een handelsruimte met 3 appartementen naar een 
handelsruimte met 8 hotelkamers en 1 appartement en het wijzigen van de voorgevel 
(dakkapel) met afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften van het GemRUP - 
Vrijheid 200 - 2320 Hoogstraten. 

37. Omgevingsvergunning voor Van Gelder Carolien - het bouwen van een woning met afwijking 
van de verkavelingsvoorschriften - gelegen Epelteer 12A te 2320 Hoogstraten. 



• besluitenlijst schepencollege 2019-01-31 • pagina 3 van 3 

Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten - tel (03) 340 19 11 - fax (03) 340 19 66 

38. Omgevingsvergunning voor Stoffels Michel voor het slopen van een bijgebouw en een 
buitentrap, het regulariseren van de inplanting van een woning, het wijzigen van 
verhardingen, en het bouwen van een bijgebouw met afwijking van de 
verkavelingsvoorschriften - Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout. 

 


