
B e k e n d m a k i n g  B ES L U I T E NLI J S T  

College van burgemeester en schepenen 02.08.2021 
 

Aanwezig :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen;  

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter bijzonder comité sociale dienst; 

  Katrien Blommaert, algemeen directeur 

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van het college. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Personeel – Vacant verklaring bij bevordering van een administratief deskundige in statutair verband 

en het aanleggen van een werfreserve 

De voltijdse betrekking van administratief deskundige (Bv) in de dienst administratie wordt in statutair 

dienstverband vacant verklaard bij bevordering. De selectiecommissie wordt samengesteld.  

Financiën – Goedkeuren ontvangen facturen 

De betaallijst 28/2021 wordt goedgekeurd voor een bedrag van 27.837,06 euro. 

Engagementsverklaring ‘kandidatuurstelling Vlaamse Ardennen als landschapspark’ 

Het CBS ondertekent de engagementsverklaring ‘kandidatuurstelling Vlaamse Ardennen als landschapspark’ 

mits 2 voorwaarden:  

-er voldoende aandacht gaat naar de Vlaamse Ardennen als landbouwregio. 

-alle gemeenten uit de Vlaamse Ardennen hierbij betrokken worden. 

Wegenissen – Uitvoeren herstellingswerken Kempeland van huisnr 7 tot Hoogkouter 

De raming wordt goedgekeurd ten bedrage van 48.000 euro voor het herleggen van de kasseien, met gebruik 

bestaande kasseien. De opdracht zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en 

er worden 5 aannemers aangeschreven om een offerte in te dienen. 

Omgeving – Verlenen omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning 

Het CBS verleent een vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning Smarre 6, 1ste afd., Sie A 

nrs 902L en 902P 

Omgeving – Verlenen omgevingsvergunning voor verbouwing en functiewijziging schuur 



Het CBS verleent een vergunning voor de verbouwing en functiewijziging schuur, Meersestraat 26, afd. 1, 

sie A nr 1136s 

 

Omgeving – Verlenen omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver 

Het CBS verleent een vergunning voor het aanleggen van een zwemvijver, Abraham Hansstraat 33, afd. 1, 

sie A, nrs 470E en 471A. 

 

Omgeving – Verlenen omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande hoeve en het oprichten 

van een eengezinswoning met privé-wellness 

Het CBS verleent een vergunning voor het slopen van een bestaande hoeve en het oprichten van een 

eengezinswoning met privé-wellness, Bosstraat 18, afd. 2, sie B nrs 546h, 236d, 236c, 239b, 241a. De 

vergunning voor de ingedeelde inrichting of activiteit omvat: 

Rubriek 17.4 Opslag van max. 500l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen klasse 3 

Rubriek 32.8.1.1°a)  Buitenzwembad van 29m²      klasse 3 

Rubriek 32.8.1.2° Jacuzzi         klasse 3 

 

Varia 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 C. Browaeys 

 

 

 

 


