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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 18 april 2019 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 

2019. 
 2. Kennisname van de agendapunten van het bestuurlijk overleg met Baarle-Nassau op 9 mei 

2019. 
 
Aankoop 
 
 3. Goedkeuring van de gunning voor de raamovereenkomst voor het preventief onderhoud van 

liften. 
 4. Goedkeuring van de gunning voor de plaatsing van een tourniquet (draaideur) aan de ingang 

van het administratief centrum. 
 
Personeel 
 
 5. Start werving technisch assistent elektriciteit/sanitair - 2e poging. 
 6. Wijzigen aanstelling projectmedewerker centrummanagement. 
 
Financiën 
 
 7. Goedkeuren van de oninbaarstellingen facturen. 
 8. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
 9. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Opendeurdag basisschool Spijker op 5 mei 2019. 
10. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Kuipfeesten op 15 augustus 2019. 
11. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Openluchttheater 'Het Kerstverhaal' op 21 

december 2019. 
12. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. Heilig Bloed 2019 op zondag 16 juni, woensdag 

19 juni en zondag 23 juni 2019. 
13. Goedkeuren tijdelijk politiereglement, inname openbaar domein en afwijking op de 

geluidsnormen Proclamatiefuif op 21 juni 2019. 
 
Economie 
 
14. Weigering van de vergunning voor een standplaats voor eetkraam 't Smosserke Kluis Z1. 
 
Samenleving 
 
15. Tijdelijke erkenning van en toelating gebruik infrastructuur basisschool 't Dreefke door 

Kinderopvang 't Dreefke in zomervakantie 2019. 
 
Stadsprojecten 
 
16. Verlenen van een vergunning aan een landbouwer voor de zone met tonnagebeperking regio 

Koestraat. 
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17. Verlenen van een vergunning aan een landbouwer voor de zone met tonnagebeperking regio 
Koestraat. 

18. Goedkeuren van vergunning voor een landbouwer voor de zone met tonnagebeperking regio 
Koestraat. 

19. Goedkeuren van vergunning voor een landbouwer voor  de zone met tonnagebeperking 
regio Koestraat. 

20. Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor het vernieuwen van het kruispunt 
Hinnenboomstraat met aansluiting werf De Kluis. 

21. Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake verkeersregeling aan de brug, gelegen in de 
Zandstraat in Wortel. 

22. Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake verkeersregeling aan de brug, gelegen 
Meerleseweg in Meer. 

23. Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake verkeersregeling aan de brug Hondsdijk, 
gelegen naast feestzaal van de gevangenis van Hoogstraten. 

 
Stadsontwikkeling 
 
24. Weigering van omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het kappen van 

een boom, een houtkant en het aanplanten van 150 zomereiken en 150 zwarte elsten 
gelegen Elsakker - 2328 Meerle. 

25. Omgevingsvergunning gelegen Sint-Michielsstraat 14 - 2322 Minderhout, voor het schilderen 
van de gevels van een woning. 

26. Aktename melding omgevingsproject gelegen Chaamseweg 17 - 2328 Meerle. 
27. Aktename melding omgevingsproject door Vermetten Wegenbouw NV van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten gelegen Poeleinde - 2323 Hoogstraten. 
28. Advies aanvraag omgevingsproject  - Beekakker 23 - 2321 Hoogstraten. 
29. Kennisname verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 20 december 2018 voor het uitbaten van een volautomatisch 
tankstation gelegen Riyadhstraat 9 te 2321 Meer. 

30. Kennisname besluit omgevingsproject BINERGY MEER BVBA - John Lijsenstraat z.n. - 2321 
Meer. 

 


