Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

07-10-2019
14:00 - 15:10
Schepenzaal
Silke Lathouwers
G. Buysen, M. De Bock, V. Gabriels, S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J.
Oerlemans en J. Van den Bergh
L. Jacobs, verontschuldigd
Algemeen directeur: Vincent Gabriels

1

UITGESTELDE PUNTEN

2

FINANCIEN

2.1

Mandaten.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met mandaten goed.

2.2

Opmerkingen ambtshalve inkohiering activeringsheffing 2019 verschillende dossiers.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de verschillende
dossiers en neemt over elk dossier een afzonderlijke beslissing.

2.3

Centraal Kerkbestuur - verslag van de vergadering van de kerkraad van
25 september 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
25 september 2019 van de vergadering van de kerkraad van het Centraal
Kerkbestuur Kalmthout.

3

GRONDGEBONDEN ZAKEN

3.a

MILIEU EN GROEN

3.a.1

Aanvragen Kapvergunningen (7)
Besluit
K-2019.231 - de heer R.A. Grootendorst
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 27/09/2019 van de heer
R.A. Grootendorst over het rooien van 1 den op een terrein met adres

Boswachtersdreef 21 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_E_0592_W_017_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
wooonparkzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 27/09/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 den mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.232 - de heer Elseviers
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 1/10/2019 van de heer
Elseviers over het rooien van 1 paardenkastanje (noodkapping) op een terrein
met adres Canadezenlaan 102 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_F_0033_000_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonparkzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 1/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 paardenkastanje mits heraanplanting van 1 inheemse
hoogstamboom - stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.233 - Mevrouw Wuyts Patricia
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 2/10/2019 van Mevrouw
Wuyts Patricia over het rooien van 1 kastanje op een terrein met adres
Koninglaan 39 te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11662_E_0590_C_026_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 2/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 kastanje mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
Pagina 2

K-2019.234 - de heer Sterckx Ludo
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 3/10/2019 van de heer
Sterckx Ludo over het rooien van 1 els op een terrein met adres Groeneweg 39
te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11022_G_0217_K_000_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 3/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 els mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.235 - de heer Sevenhans Jan
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 2/10/2019 van de heer
Sevenhans Jan over het rooien van 5 dennen op een terrein met adres
Kinderwelzijnstraat 457 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_F_0057_K_014_00 en 11022_F_0057_C_018_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 2/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 2 dennen, 1 den naast een reeds vergunde den links naast de
woning en 1 den achter de woning in een groep van 4 dennen mits
heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom - stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.236 - Immo Bosduin - Vermeirenplein 3
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 3/10/2019 van Immo
Bosduin (Vermeirenplein 3, 2920 Kalmthout) over het rooien van 1 kerselaar op
een terrein met adres Vermeirenplein 3 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_E_0576_H_009_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
bedrijvenzone.
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Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 3/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 kerselaar mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.237 - Mevr. Sascha van de Lande
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 25/09/2019 van Mevr.
Sascha van de Lande over het rooien van 6 berken op een terrein met adres
Kapellensteenweg 481 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_E_0593_N_004_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 3/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 6 berken mits heraanplanting van 4 inheemse hoogstambomen stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
3.a.2

Aanvragen elektronisch versterkte muziek
Besluit
Onderwerp: Niet ingedeelde muziekactiviteit: NI-2019.088
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Verleent toelating om een muziekactiviteit te organiseren:
organisator: VZW Vriendenkring brandweer Kalmthout
activiteit: restaurantdag Brandweer Kalmthout
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: zondag 20 oktober van 10:00u tot 24:00u
locatie: Brandweerkazerne, Rozeneind 2, Kalmthout
De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig het
gewestplan is aangeduid als woonzone.
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
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• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 15 min = 85 dB(A), op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten.
Onderwerp: Niet ingedeelde muziekactiviteit: NI-2019.089
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Verleent toelating om een muziekactiviteit te organiseren:
• De aanvraag voor het organiseren van een niet ingedeelde muziekactiviteit:
organisator: Gemeente Kalmthout
activiteit: Herdenking bevrijding
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: zondag 20 oktober van 15:00u tot 17:00u
locatie: Heidestatieplein
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als woonzone.
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 15 min = 85 dB(A) op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
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• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
Het is aangewezen om de bewoners in de onmiddellijke omgeving vooraf op de
hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat zal het begrip
van de bewoners voor deze eenmalige activiteit ten goede komen en voorkomt
onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten.
Onderwerp: Niet ingedeelde muziekactiviteit: NI-2019.090
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Verleent toelating om een muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Chiro Myin
activiteit: 21-jarig bestaan Chiro Myin
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: vrijdag 25 oktober van 21:00u tot 03:00u
met afbouw van het volume van de muziek vanaf 02:30u
locatie: Kapellensteenweg 202, chiroplein
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als woonzone.
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 60 min = 100 dB(A) op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
• De exploitant moet zorgen voor het voldoen aan de verplichtingen zoals
opgenomen in VLAREM II, met in het bijzonder:
• Meten van het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een
reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar
voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
• Er mag ook gebruik gemaakt worden van een geluidsbegrenzer die ervoor
zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Ook dan moet het
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gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het
geluidsvolume bedient.
• De gemeten gegevens worden geregistreerd en binnen de maand
overgemaakt aan de gemeentelijke milieudienst (milieu@kalmthout.be).
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
Het is aangewezen om de bewoners in de onmiddellijke omgeving vooraf op de
hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat zal het begrip
van de bewoners voor deze eenmalige activiteit ten goede komen en voorkomt
onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten.

3.a.3

Organisatie van de groepsaankoop voor groene stroom en gas - gunning
Besluit
Artikel 1.:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3
oktober 2019, opgesteld door de Milieudienst.
Art. 2.:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
Art. 3.:
De opdracht “Organisatie groepaankoop groene stroom en gas ” wordt gegund
aan beide bieders (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde iChoosr bvba, Molenbergstraat 10 bus 24 te 2000 Antwerpen en
Wikipower SPRL, Natalisstraat 2 te 4020 Luik, tegen het nagerekende offertebedrag van 0,00 euro (incl. BTW) aangezien beide offertes en werkwijzen
gelijkwaardig zijn.
Art. 4.:
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De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek met nr. MIL2019/14.
Art. 5.:
Voor de uitvoering van deze opdracht dient geen krediet te worden voorzien.
3.a.4

Organisatie van de Nacht van de Duisternis 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om gedurende de nacht
van 12 oktober 2019 de klemtoonverlichting van monumenten en kerken te
doven.

3.b

RUIMTELIJKE ORDENING

3.b.1

Omgevingsvergunningen van 7 oktober 2019
Besluit
1. Aanvragen omgevingsvergunning:
1. Maxim Tilborghs
Perceel gelegen Heibloemlaan 86 Sie F nr. 57 S 24
Strekkende tot het bouwen van een vrijstaande woning, het rooien van bomen,
en het aanleggen van verharding.
Beslissing Schepencollege : vergunning en gedeeltelijke weigering
2. Vaditech bvba
Perceel gelegen Essensteenweg 94 Sie C nr. 201 k5, 201 v5
Strekkende tot het verbouwen van een werkplaats met woonst en regularisatie
verhardingen.
Beslissing Schepencollege : vergunning onder voorwaarden
3. Martine De Smet
Perceel gelegen Hortensiadreef 5 Sie E nr. 592 h 23
Strekkende tot het verbouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
4. Cazemier – Van Waveren
Perceel gelegen Minnedreef 14 Sie F nr. 4 c 22, 4 e 10
Strekkende tot het plaatsen van een carport.
Beslissing Schepencollege : vergunning
5. Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Withoeflei 23 Sie F nr. 7 l 16
Strekkende tot de melding van het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling
Aktename Schepencollege : aktename
Intrekking
6. Willy Kuyps
Perceel gelegen Beeklei 1 Sie F nr. 25 C 8
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Strekkende tot de melding voor het verbouwen van een veranda
Kennisname intrekking aanvraag wegens foute procedure
2. Stedenbouwkundige attesten
7. Architectenbureau Verret, Jan Verret, Schoolstraat 4/1 L, 2970 Schilde
Perceel gelegen Gomarus Van Geelstraat 21 Sie E nr. 1 y 4
Strekkende tot de erkenning als bouwgrond voor oprichting HOB
Beslissing Schepencollege : gunstig advies
8. Vermeiren Frederik landmeter-expert bvba, Bredabaan 1231, 2930
Brasschaat
Perceel gelegen Kapellensteenweg Sie F nr. 15 p 2
Strekkende tot de erkenning als bouwgrond voor oprichting OB
Beslissing Schepencollege : ongunstig advies
3. Beroepen
9. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende de kennisgeving van het
organiseren van een hoorzitting op 5 november 2019 in het kader van het
beroep mbt de omgevingsvergunning ingediend door Jonas Naert voor het
verkavelen van 1 lot voor halfopen bebouwing te Achterbroeksteenweg.
Beslissing Schepencollege: kennisname
4. Diversen
10. Vraag vanwege landmeter Matheusen om over te gaan tot afpaling van de
eigendomsgrens tussen het eigendom van de gemeente Kalmthout en het
eigendom van de Mellie Uyldert Stichting in de Oasis + nota dienst RO
Beslissing Schepencollege : wordt naar de gemeenteraad verwezen
3.b.2

GECORO-verslag van 18 september 2019 - kennisname
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
18 september 2019 van de GECORO.

3.b.3

Voorstel tot afpaling Korte Heuvelstraat 47 - 49.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verwijst dit agendapunt naar de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

3.b.5

Vraag naar gewestplanwijziging
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van
de heer en mevrouw Daniël Vanhooydonck - Beyers en formuleert een
antwoord.

3.c

OPENBARE WERKEN
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3.c.1

Selectie van de kandidaten voor het ontwerp van het nieuwe
gemeentehuis
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen selecteert volgende kandidaten
voor het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis:
- Els Claessens bvba
- Architects In Motion bvba
- Driesen – Meersman – Thomaes architecten cvba
- Morgen architectuur
- TV Murmuur architecten cvba en Robbrecht en Daem architecten bv ovv
cvba.

3.d

MOBILITEIT

3.d.1

Verslag van de stuurgroep verkeer van 5 juni 2019 - kennisname.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de stuurgroep verkeer van 5 juni 2019.

4

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN

4.a

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

4.a.1

Ambtshalve schrapping.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen schrapt de bewuste persoon uit
de bevolkingsregisters.

4.b

JEUGD

4.b.1

Stageplaats bij de Jeugddienst
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Enig artikel.Jessi Snelders (AP Hogeschool) zal stage lopen op de jeugddienst van 21
oktober tot 20 december 2019.

4.b.2

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Jeugdraad
van 18 september 2019 - kennisname.

Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
het dagelijkse bestuur van de jeugdraad dat plaatsvond op woensdag 18
september 2019.
4.c

SPORT
Nihil

4.d

CULTUUR
Nihil

4.e

TOERISME
Nihil

4.f

WELZIJN
Nihil

4.g

OCMW
Nihil

4.h

BIBLIOTHEEK
Nihil

5

SECRETARIAAT

5.a

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Nihil

5.b

ICT
Nihil

5.c

PERSONEEL

5.c.1

Financiering van de lokale ambtenarenpensioenen responsabiliseringsbijdrage 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de
VVSG met als onderwerp 'Financiering lokale ambtenarenpensioenen responsabiliseringsbijdrage 2019'.

5.d

ONDERWIJS

5.d.1

Kadrie en Maatjes: vacantverklaring voor vaste benoeming in een
wervingsambt.

Besluit
Pagina 11

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een aantal
vakken/ambten in een wervingsambt bij de GBS Kadrie en GBS Maatjes
vacant.
5.e

VARIA

5.e.1

Vlaams Belang: plaatsen van een foodtruck ter hoogte van zaal 't
Centrum op 30 november 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Enig artikel.Toelating wordt verleend aan Vlaams Belang Kalmthout voor het plaatsen van
een foodtruck ter hoogte van de kleine zaal van 't Centrum (Heidestatieplein 8
te Kalmthout) op 30 november 2019 van 17.00 u tot 21.00 u. ter gelegenheid
van het jaarlijkse ontmoetingsfeest.

5.e.2

Kennisname van de dankbrief van de vrijwilligers van de sociale
kruidenier 't Kruidenierke.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bedankingsbrief van de vrijwilligers van 't Kruidenierke voor de aankoop van een diepvries,
een ijskast e.d.m.

5.e.3

Politiereglement naar aanleiding van het evenement 'Herdenking
Bevrijding' op 20 oktober 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van de Herdenking van de bevrijding zijn volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen van kracht op zondag 20 oktober 2019 van 12u00 tot
16u30 :
Art. 2
Afgesloten voor alle verkeer
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor alle bestuurders :
-Heidestatieplein(voor station) + verlengde Kalmthoutlaan : tussen
Heidestatieplein(verlengde M.Temmermanlaan) en Vredelaan(beide krpn excl)
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de
volledige rijbaanbreedte op volgende locaties :
-Heidestatieplein : thv pand 2 (station)
-Kalmthoutlaan : na krp Vredelaan rr station
-Heidestatieplein(verbinding naar St Jozeflaan) : thv de kerk rr station
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De hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3
-een bord “Manifestatie”
-de nodige verlichting
Art. 3
Omleiding
Volgende omleiding(en) word(t)(en) bewegwijzerd met borden F41 in twee
richtingen :
-Heidestatieplein-Max Temmermanlaan-St Jozeflaan-Vredelaan
Zie signalisatieplan
Art. 4
Parkeerverbod
Er geldt een parkeer- en stilstaanverbod aan weerszijden dmv borden E3 met
tijdsbepalende onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties :
-St Jozeflaan(volledig)
-het afgesloten deel zoals bepaald in Art 2
-Parking NMBS : 80 plaatsen(2x 40) dichtst bij station (tot 16u00 !!!)
Deze borden worden in voorkomend geval herhaald na elk kruispunt.
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen
vooraf te gebeuren.
Art. 5.De inrichter staat in voor :
-de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke
signalisatie
-de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de
tijdelijke verkeersmaatregelen
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings
Art. 6.Hulpdiensten
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van min 4 meter.
Art. 7.Hulpdiensten
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van min 4 meter.
Art. 8.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017. De verkeersmaatregelen worden bekend
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gemaakt met de passende verkeerstekens overeenkomstig het artikel 12 van
de wet betreffende de politie op het wegverkeer.
Art. 9.Een kopie van deze verordening wordt overgemaakt aan:
- de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
- de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen
- de korpschef van PZ-Grens
- de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.
5.e.4

Politiereglement naar aanleiding van het Geboortebos op 10 november
2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van het geboortebos 2018 zijn volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen van kracht op 10 november 2019 van 08u00 tot 14u00:
Art. 2
Eénrichtingsverkeer
In volgende straten wordt beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) van kracht :
-De Smidsevijvers (van Darm naar Kroonstraat)
-Kroonstraat (van De Smidsevijvers naar Nieuwmoersesteenweg)
-Kroonstraat (van De Smidsevijvers naar Marijnenvennenstraat)
-Groespolderstraat (van De Smidsevijvers naar de Steenbakkerijstraat)
-Steenbakkerijstraat (van de Groespolderstraat naar Darm)
-Steenbakkerijstraat (van de Groespolderstraat naar Wuustwezelsteenweg)
Dit wordt ter kennis gebracht door de plaatsing van borden F19 voorzien van
onderborden M5 in het begin van de respectievelijke straten + min na elk
kruispunt herhaald en borden C1 voorzien van onderbord M3 in tegenrichting
aan het begin en na elk kruispunt herhaald.
Op volgende locaties worden borden C31a/b + onderbord M3 geplaatst :
-Darm : aan weerszijden van de Steenbakkerijstraat
-Nieuwmoerdorp : aan weerszijden van de Kroonstraat
-Wuustwezelsteenweg : aan weerszijden van de Marijnenvennenstraat
-Wuustwezelsteenweg : aan weerszijden van de Steenbakkerijstraat
-Marijnenvennenstraat : voor het kruispunt met de Kroonstraat rr
Wuustwezelsteenweg
(enkel C31b)
Op volgende locatie komt een bord D1e met onderbord M3
-Kroonstraat voor het kruispunt met de Marijnenvennenstraat
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Art. 3
Parkeerverbod
Er geldt een parkeer- en stilstaansverbod van 08u00 tot 14u00 in de
Groespolderstraat tussen De Smidse Vijvers en de Steenbakkerijstraat aan de
rechtse zijde dmv borden E3 met tijdsbepalende onderborden en
onderpijlborden Xa-b-d, deze worden minimum herhaald na elk kruispunt.
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen
vooraf te gebeuren.
Art. 4.De inrichter staat in voor :
-de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke
signalisatie
-de schriftelijke verwittiging van de eventuele omwonenden inzake de
manifestatie en de
tijdelijke verkeersmaatregelen
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings
Art. 5.Hulpdiensten
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van min 4 meter.
Art. 6.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017. De verkeersmaatregelen worden bekend
gemaakt met de passende verkeerstekens overeenkomstig het artikel 12 van
de wet betreffende de politie op het wegverkeer.
Art. 7.Een kopie van deze verordening wordt overgemaakt aan:
- de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
- de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen
- de korpschef van PZ-Grens
de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.

5.e.5

Schenken van sterke dranken - besluit van de burgemeester.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van
de burgemeester over het schenken van sterke dranken tijdens de volgende
evenementen:
- Geboortebos op 10 november 2019
- spaghetti avond scouts Heide op 8 en 9 november 2019
- Govio jongerenfuif 'Kalmfout' op 20 december 2019
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5.e.6

Vaststelling van de agenda voor de gemeenteraad van 21 oktober 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de
gemeenteraad om de voorliggende punten te agenderen op de dagorde van de
zitting van 21 oktober 2019. De voorzitter gaat met het voorstel van het college
van burgemeester en schepenen akkoord en stelt de agenda vast.

5.f

TER ZITTING TOEGEVOEGD

6

GOEDKEURING VERSLAG

6.1

Goedkeuring van het verslag van het college van 30 september 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de
vergadering van 30 september 2019 van het college van burgemeester en
schepenen goed.
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