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2019_CBS_01215 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_01216 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
GOEDGEKEURD

CONSENSUSPUNTEN
Personeel
3
2019_CBS_01233 Aanvraag pensionering van een statutair administratief
medewerker vanaf 01/05/2020 - KENNISGEVING
KENNIS GENOMEN
4

2019_CBS_01234 Griepvaccinatie 2019 voor de personeelsleden van de
stad Halen
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
- Daar het bestuur jaarlijks een griepinenting aanbiedt aan personeelsleden die dit wensen;
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2019_CBS_01237 Aanstelling van een halftijds contractueel technisch
beambte poetshulp voor de periode van 03/09/2019
t.e.m. 31/12/2019 - BESLISSING
GOEDGEKEURD

Grondgebiedzaken
Milieu
6
2019_CBS_01217 Project ‘Groene dooradering in de meer urbane kernen in de
Lage Kempen versterken de identiteit,
klimaatweerbaarheid en leefbaarheid.’ van Regionaal
Landschap Lage Kempen - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
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Ruimtelijke planning is een dynamisch beleid. De strategische visie ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’
van de Vlaamse regering stelt een aantal evoluties voor in onze ruimtelijke planning die vertaald
moeten worden in het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Het project ‘Groene dooradering in de meer
urbane kernen in de Lage Kempen versterken de identiteit, klimaatweerbaarheid en
leefbaarheid.’ van Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) wil ons hiermee helpen. Ze vragen
hiervoor onze steunverklaring om dit in te dienen bij Ruimte Vlaanderen als Strategisch Project.
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2019_CBS_01218

Aanvraag omgevingsvergunning,
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor de aanleg (exploitatie) van een grondwaterwinning, omgevingsproject
“Waterwinning Muikenhof”, Bloemendaalstraat 209 te 3545 Halen.
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2019_CBS_01219

Aanvraag omgevingsvergunning,
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Melding aanleg (exploitatie) van een grondwaterwinning, (tijdelijke bronbemaling) i.k.v. het uitvoeren
van bouwwerken (constructie kelder) in de Sportlaan te Halen.
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2019_CBS_01220

Aanvraag omgevingsvergunning,
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor het vellen van negen hoogstambomen (populieren), ter plaatse Liniestraat 29.
Vergunningen
10
2019_CBS_01221

Heffing op leegstand - beslissing
VERDAAGD
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2019_CBS_01222 Dossier leegstand: Generaal de Wittestraat 2 schrapping - beslissing
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_01223 Dossier leegstand: Oude Leuvensebaan 3 - schrapping beslissing
GOEDGEKEURD

13

2019_CBS_01224

Omgevingsvergunning Pelsers - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De aanvraag omvat het verbouwen van een bestaande eengezinswoning welke tot voor kort als
zorgwoning werd gebruikt (2 wooneenheden in de eengezinswoning). Met deze aanvraag wordt
een binnen verbouwing beoogt waarbij de zorgwoning functioneel wordt geïncorporeerd in de
eengezinswoning.
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2019_CBS_01225

Omgevingsvergunning mevrouw Bellen - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De werken omvatten het aanbrengen van een gevelpleister aan een woning in halfopen bouwverband.
De woning en naastliggende aanbouw hebben momenteel een verschillende tint van gevelsteen, wat
met de gevelpleister een hoger contrast zal teweegbrengen.
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2019_CBS_01226

Verdeling Decosterstraat ter plaatse "Loo Bosch"
KENNIS GENOMEN
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2019_CBS_01227

Omgevingsvergunning mijnheer Lemmens - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning van mijnheer Lemmens, Hagelandstraat 2A, 3545
Halen, voor het bouwen van een tuinhuis/afdak aan de Hagelandstraat 2A te 3545 Halen. Het
perceel is gekend als sectie B nr406H.
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2019_CBS_01228

Omgevingsvergunning mijnheer Lemmens - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De werken omvatten een klinkerverharding in de voortuin, waarbij aan de linkerzijde van de tuin een
parkeerruimte van 9m bij 2.5m wordt voorzien, een pad naar de voordeur van 9m bij 1.5m en een
oprit naar achteren (rechts) van 3.5m breed. Achter de woning eindigt deze oprit in een draaizone
van 9m breed teneinde de achtergelegen ondergrondse garage te kunnen bereiken. Vanuit het terras
wordt een pad van 1m breedte, met een plaatselijke verbreding, aangelegd naar het nieuw op te
richten tuinhuis achteraan de tuin.
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2019_CBS_01236

verdeling Molenweg x Zelkstraat
KENNIS GENOMEN

Beknopte samenvatting:
Het betreft een aanvraag tot verdeling van percelen op vraag van het kadaster.
De percelen maken deel uit van een recente verkaveling, maar hadden oorspronkelijk een
verschillende eigendomsstructuur.
Het is de bedoeling de verkaveling ten uitvoering te brengen, de loten van de verkaveling
blijven ongewijzigd.
Technische dienst
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2019_CBS_01229 Limburg.net - ophaalpunten in functie van de
bronophaling asbest - AKTENAME
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Er loopt een aanvraag van Limburg.net bij de Vlaamse Overheid om de bronophaling van asbest in
het werkingsgebied van Limburg.net te financieren. Zodra de goedkeuring gecommuniceerd wordt, zal
Limburg.net alles is het werk stellen om zo snel mogelijk deze dienstverlening voor de burger op te
zetten. Ze zijn nu al met de voorbereidingen gestart.
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2019_CBS_01230 Tijdelijk politiereglement 'straatbarbecue Zandstraat" goedkeuring
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Goedkeuring tijdelijk politiereglement "straatbarbecue Zandstraat" - zaterdag 7 september 2019
Vrije tijd en Welzijn
Cultuur/ Lokale economie
21
2019_CBS_01231

Aanvraag tot goedkeuring activiteit Loksbergen Leeft
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GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Loksbergen Leeft vraagt goedkeuring voor de organisatie van een Bierfestival op de Panoven
op vrijdag 4 oktober van 19.30 u. tot 00.00 u.
Jeugd
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2019_CBS_01232 Aanvraag goedkeuring evenement Velpenkermis van 6
september tot en met 8 september 2019
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De organisatoren van Velpenkermis plannen op :
6/09/19 van 17.00 u. tot 00.00 u. BBQ
7/09/19 van 07.00 u. tot 18.00 u.: wandeling
7/09/19 van 20.00 u. tot 04.00 u.: bal
8/09/19 van 14.00 u. tot 20.00 u.: dansnamiddag
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2019_CBS_01235

aanvraag goedkeuring organisatie Kermisweekend door
JC t' Leerke op 14/09 en 15/09/19
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Jeugdhuis 't Leerke wenst tijdens het Kermisweekend, in tent, op 14/09 een fuif te organiseren van
20.00 u. - 03.00 u. aan de Panoven en op 15/09 optredens van 18.00 u. - 02.00 u.
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