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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 02 mei 2019  
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 

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

2019. 
 
Burgerzaken 
 
 3. Goedkeuren van ambtshalve afvoeringen uit het bevolkingsregisters op basis van 

politieverslagen. 
 4. Aanvraag tot het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats van Meer. 
 5. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Hoogstraten. 
 6. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Hoogstraten. 
 7. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Hoogstraten. 
 
Duurzame ontwikkeling & Platteland 
 
 8. Goedkeuren van de aanpak van externe participatie bij de opmaak van de 

meerjarenplanning 2020 – 2025. 
 
Personeel 
 
 9. Kennisname van de lijst met kandidaten en vaststellen selectiecommissie voor de functie van 

Expert Land. 
 
Financiën 
 
10. Vaststellen belastingkohier op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur - 

2019. 
11. Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van 

bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen - aanslagjaar 2019. 
12. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Programmatie & aanbod 
 
13. Kennisname datum en praktische regelingen omtrent het evenement - Zomervertelling 

Verklapt. 
 
Vrijetijdsbeleid 
 
14. Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 22 maart 2019. 
15. Goedkeuren verder verloop voorontwerpfase project jeugdlokalen Den Dijk. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
16. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Pierendag te Meerle op 19 mei 2019. 
17. Het college neemt kennis van de C-evenementen die volgens het reglement occasionele 

evenementen zijn aangevraagd tussen 15 februari en 24 april 2019. 
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Museum 
 
18. Kennisname zeven nieuwe afgevaardigden vanuit het culturele veld voor de Museumraad. 
 
Samenleving 
 
19. Verdere uitwerking subsidiebesluit Kempens Woonplatform. 
20. Goedkeuren Charter Pleegzorggemeente en samenwerking met Pleegzorg Provincie 

Antwerpen. 
 
Stadsprojecten 
 
21. Kennisname van het verslag van de verkeersraad van 15 april 2019. 
 
Stadspatrimonium 
 
22. Verdeling van de verantwoordelijkheden in de samenwerking tussen stadsdiensten en de 

brandweer wat betreft het onderhoud van hun patrimonium. 
 
Stadsontwikkeling 
 
23. Kennisname Jaarrapport recyclagepark 2018. 
24. Advies aanvraag omgevingsproject MVW LEEMANS BVBA -Neerven 4 te 2323 Hoogstraten. 
25. Aktename melding overname van een inrichting gelegen Groot Eyssel z.n. - 2328 Meerle. 
26. Aktename melding omgevingsproject door Schrijn- en Timmerwerken Brosens BVBA van 

ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Sint Lenaartseweg 63 - 2320 Hoogstraten. 
27. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een zwembad gelegen Leemstraat 42, sectie C 

nr. 54 H3 (1ste afdeling). 
28. Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, gelegen Maxburgdreef  te 2321 Meer. 
29. Omgevingsvergunning voor het slopen van serregebouwen, een foliebassin, een WKK 

ruimte, buffertanken, een corridorruimte, technische aanhorigheden, een berging, een 
electriciteitcabine en verhardingen, gelegen Maxburgdreef te 2321 Meer. 

30. Omgevingsvergunning voor PIT & PIT bvba. 
31. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, gelegen Hoge Weg 2 te 2322 

Minderhout. 
32. Omgevingsvergunning KUWAIT PETROLEUM (Belgium) NV - goedkeuring toepassing 

administratieve lus. 
33. Weigering omgevingsvergunning gelegen Poeleinde 39 - 2323 Wortel, voor het verbouwen 

en uitbreiden van een bedrijfswoning, het bouwen van een rijhal en een mestopslag, het 
verbouwen van een stal naar paardenstal, het slopen van een berging en een stal, het 
aanleggen van een paddock, een logeerpiste, een stapmolen en verhardingen. 

34. Advies inzake beroep omgevingsproject Maxburgdreef 26  - 2321 Hoogstraten. 
35. Kennisname besluit omgevingsproject  Withof 2 bus A te 2322 Hoogstraten. 
36. Kennisname besluit omgevingsproject GOORHOEVE NV - Steenweg op Weelde 14 - 2330 

Merksplas. 
37. Omgevingsvergunning AS 24 - BELGIUM NV - Amsterdamstraat 1A - 2321 Hoogstraten. 
 


