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Algemeen directeur: Vincent Gabriels

1

UITGESTELDE PUNTEN

2

FINANCIEN

2.1

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

2.2

Kerkfabriek O.V.Vrouw Achterbroek: verslag van de vergadering van de
kerkraad van 12 september 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
12 september 2019 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking en van Bijstand - Achterbroek.

2.3

Kerkfabriek Sint Jozef Heide - Kapellenbos: verslag van de vergadering
van de kerkraad van 24 september 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
24 september 2019 van de kerkraad van de Sint-Jozefparochie Heide Kapellenbos.

2.4

Kerkfabriek O.L.Vrouw Nieuwmoer: verslag van de vergadering van de
kerkraad van 11 oktober 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
11 oktober 2019 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ten
Hemel Opgenomen - Nieuwmoer.

3

GRONDGEBONDEN ZAKEN

3.a

MILIEU EN GROEN

3.a.1

Aanvragen kapvergunningen (4).
Besluit
K-2019.238 - de heer Coessens
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 4/10/2019 van de heer
Coessens over het rooien van 2 beuken (noodkapping) op een terrein met
adres Noordeind 97 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_B_0314_F_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
natuurgebied.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 7/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 2 beuken mits heraanplanting van 2 beuken - stamomtrek 18/20 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.239 - de heer Peter Schotsaert
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 8/10/2019 van de heer
Peter Schotsaert over het rooien van 4 coniferen op een terrein met adres
Canadezenlaan 34 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_F_0004_C_024_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 8/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 4 coniferen mits heraanplanting van inheemse beplanting
(plantgoed).
Beslissing: vergunning
K-2019.240 - de heer Delva Luc
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 7/10/2019 van de heer
Delva Luc over het rooien van 1 tamme kastanje op een terrein met adres Van
Dammedreef 24 te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11662_E_0592_X_025_00 .
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• 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 7/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 tamme kastanje mits heraanplanting van 1 inheemse
hoogstammige loofboom - stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.241 - de heer Van Baden Paul
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 8/10/2019 van de heer
Van Baden Paul over het rooien van 1 den op een terrein met adres
Duinzichtlei 15 te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11022_G_0869_T_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 9/10/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 den mits heraanplanting van inheems plantgoed.
Beslissing: vergunning

3.a.2

Elektronisch versterkte muziek.
Besluit
Onderwerp: Niet ingedeelde muziekactiviteit: NI-2019.091
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: Mas. Oyama Karate Kalmthout
verantwoordelijke: Van Aerden Eddy
activiteit: Barbecue
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: zaterdag 2 november 2019 van 17:00u tot 24:00u
locatie:
Parochiecentrum Heide, Heidestatieplein
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• 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:
Voormelde toelating 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.
• 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-2019.092
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Verleent toelating om een muziekactiviteit te organiseren:
organisator: VZW College Essen
verantwoordelijke: Dirk Goorden
activiteit: Retoricafuif 2019
soort elektronisch versterkte muziek: discobar
datum en uur: vrijdag 8 november 2019 van 21:00u tot 03:00u
met afbouw van het volume van de muziek vanaf 02:00u
locatie: Govio, Dorpsstraat 1, Kalmthout
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als woonzone.
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De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal LAeq, 15 min = 95 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
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 dichts bijgelegen
woonhuizen in de omgeving.Onderwerp: Niet ingedeelde muziekactiviteit: NI2019.091
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
• 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-2019.093
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: Eetcafé Antep
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verantwoordelijke: Zegri Yildirim
activiteit: 4 years Antep
soort elektronisch versterkte muziek: discobar
datum en uur: zaterdag 19 oktober van 22:00u tot 03:00u
met afbouw van het volume van de muziek vanaf 02:00u
locatie: Statieplein 1, 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:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal LAeq, 15 min = 95 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
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 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.
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3.b

RUIMTELIJKE ORDENING

3.b.1

RO - omgevingsvergunningen 14/10/19
Besluit
Omgevingsvergunning
1. Willy Kuyps
Perceel gelegen Beeklei 1 Sie F nr. 25 C 8
Strekkende tot de melding voor het plaatsen van een veranda
Aktename Schepencollege : vergunning
2. Patrick Tiepermann
Perceel gelegen Korenlaan 1 Sie E nr. 6 c 2
Strekkende tot het rooien van een haagbeuk in de achtertuin
Beslissing Schepencollege : weigering
3. Dieter Vandelannoote
Perceel gelegen Missiehuislei 20 Sie E nr. 604 b3, 604 c3
Strekkende tot het verbouwen van een woning en regularisatie bijgebouw
Beslissing Schepencollege : vergunning
4. Boomkwekerij Wouters A.
Perceel gelegen Kruisstraat Sie E nr. 386 c
Strekkende tot het plaatsen van een grondwaterwinning (82 m. diepte)
Beslissing Schepencollege : vergunning
5. Heder VZW, Erik Van Acker, Heideland 25, 2640 Mortsel
Perceel gelegen Missiehuislei 46 Sie E nr. 613 s 4
Strekkende tot het uitbreiden van een zorgcentrum
Beslissing Schepencollege : vergunning
6. Joris Mous
Perceel gelegen Bloemstraat 71 Sie A nr. 49 d
Strekkende tot het bouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
7. Immo Nieuwmoer BV, John Kool, Pastorijhoef 1-3, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Pastorijhoef Sie C nr. 237 k, 239 e
Strekkende tot de overname van een vergunning voor een ingedeelde
inrichting
Kennisname Schepencollege.
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Intrekking
8. Antargaz Belgium, De Kleetlaan 5, 1831 Machelen
Perceel gelegen Stofzandstraat 10 Sie E nr. 408 t
Strekkende tot de melding van het plaatsen van een propaangastank
Kennisname van de intrekking aanvraag wegens foutieve gegevens.
Beroep
9. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende de kennisgeving van het
organiseren van een hoorzitting op 12 november 2019 in het kader van het
beroep m.b.t. de omgevingsvergunning ingediend door Somico voor het
bouwen van een woning, het slopen van een berging en een gedeeltelijke
ontbossing van een perceel te Kapellensteenweg zn.
10. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende de uitnodiging voor de
vergadering van de POVC op 31 oktober 2019 in het kader van het beroep mbt
de omgevingsvergunning ingediend door Etablissementen J. Maes zonen NV
voor de exploitatie van een tankstation te Kapellensteenweg 1.
Kennisname door college.
11. Kennisgeving van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
inzake de vordering ingesteld door Frans Donckers tot vernietiging van de
beslissing van de Deputatie inzake het beroep ingesteld tegen de weigering
van de verkavelings-vergunning voor het verkavelen van een gedeelte van het
eigendom Putsesteenweg 38 (Cuylitshof).
Kennisname door college.

3.c

OPENBARE WERKEN

3.c.1

Organisatie van de winterdienst 2019-2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend om landbouwer Peter Van Laerhoven
terug aan te stellen voor de winterdienst 2019-2020 tegen een prijs van € 50,00
per uur. De landbouwer werkt enkel actief mee aan het sneeuwruimen na
oproep door de gemeentelijke verantwoordelijke voor de strooidienst.
Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend om het abonnement van Meteoservice te
verlengen voor de periode van 01/10/2019-31/10/2020 tbv € 1647,00.
Artikel 3: Akkoord wordt gegeven voor de wachtdienst met
permanentietoelagen voor de verschillende ploegen voor de periode van
15/11/2019-21/02/2020 (3 maanden).
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Artikel 4: Akkoord wordt gegeven aan de voorgestelde werking van de
winterdienst.
3.c.2

Werkkledij voor technische dienst
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat :
Artikel 1.Goedkeuring wordt gegeven om een nieuwe overheidsopdracht op te starten
voor aankoop en onderhoud werkkledij en de restwaarde van de kledij te
betalen.
Artikel 2:.Goedkeuring wordt verleend aan het bestek OW/2019/16 opgesteld door
openbare werken en milieu.
Artikel 3:.Goedkeuring wordt verleend aan de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma's.

3.d

MOBILITEIT
Nihil

4

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN

4.a

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

4.b

JEUGD

4.b.1

Organisatie van de Feestbussen oudjaar 2019-2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Enig artikel.Het College gaat principieel in op het voorstel voor het Feestbusproject 20182019 zoals voorgesteld door de jeugddienst. In het voorstel van De Lijn staat
dat de gemeente recht heeft op 510 gratis tickets. Het College beslist de
kosten vanaf de 511ste reservatie op zich te nemen. De kosten hiervoor
worden later door De Lijn aan de gemeente doorgerekend aan 3 euro per
ticket.
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4.b.2

Verslag van het dagelijks bestuur van de Jeugdraad op 9 oktober 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het het verslag
van het dagelijks bestuur van de jeugdraad dat plaatsvond op woensdag 9
oktober 2019.

4.c

SPORT
Nihil

4.d

CULTUUR
Nihil

4.e

TOERISME
Nihil

4.f

WELZIJN
Nihil

4.g

OCMW
Nihil

4.h

BIBLIOTHEEK

4.h.1

Retributiereglement voor de bibliotheek
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om:
Artikel 1.De tarieven zoals opgenomen in het huidige retributiereglement voor de
bibliotheek niet aan te passen.
Artikel 2.De looptijd voor het retributiereglement voor de bibliotheek te voorzien van 1
januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Artikel 3.Het ongewijzigde retributiereglement voor de bibliotheek ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad.

4.h.2

Goedkeuring van de overeenkomst tussen gemeente Kalmthout en
Cultuurconnect voor Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor
openbare bibliotheken
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
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Enig artikel.De gemeente Kalmthout intekent op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem
(EBS) en de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek door ondertekening van de
overeenkomst met Cultuurconnect.
4.h.3

Goedkeuring van de licentieovereenkomst tussen gemeente Kalmthout
en Cultuurconnect voor gebruik van Bieblo
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Enig artikel
De gemeente Kalmthout intekent op Bieblo en hiervoor een
licentieovereenkomst afsluit met Cultuurconnect.

4.h.4

Goedkeuring van de licentieovereenkomst tussen gemeente Kalmthout
en Cultuurconnect voor gebruik van Gopress Kiosk
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Enig artikel.De gemeente Kalmthout tekent in op Gopress Kiosk en sluit hiervoor een
licentieovereenkomst af met Cultuurconnect.

5

SECRETARIAAT

5.a

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Nihil

5.b

ICT
Nihil

5.c

PERSONEEL
Nihil

5.d

ONDERWIJS

5.d.1

Gitok bovenbouw: toekenning verlof tijdelijk andere opdracht aan een
vastbenoemd technisch adviseur - schooljaar 2019-2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een verlof
tijdelijk andere opdracht goed.
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5.d.2

Gitok bovenbouw: toekenning verlof tijdelijk andere opdracht aan een
vastbenoemd leerkracht - schooljaar 2019-2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een verlof
tijdelijke andere opdracht goed.

5.d.3

Gitok bovenbouw: aanstellingen ondersteunend personeel directieraad schooljaar 2019-2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstellingen voor het
ondersteunend personeel.

5.d.4

Gitok bovenbouw: aanstellingen ondersteunend personeel - schooljaar
2019-2020.
- tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
- gewone tijdelijke aanstelling
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstellingen van het
ondersteunend personeel goed.

5.d.5

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van directeur Gitok 1.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Vijf kandidaturen worden weerhouden voor de functie van directeur Gitok
eerste graad.
Artikel 2.Eén kandidatuur wordt niet weerhouden voor de functie van directeur Gitok
eerste graad.
Artikel 3.Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de directie van Gitok bovenbouw.

5.d.6

Gitok bovenbouw: intrekking van een verlofstelsel van een personeelslid
- schooljaar 2019-2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de intrekking
van het reeds aangevraagde verlofstelsel voor het schooljaar 2019-2020.

5.d.7

Maatjes: aanstelling van een kleuteronderwijzeres via het lerarenplatform
vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2019.
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling
van een leerkracht.
5.d.8

Kadrie: korte vervanging van een leerkracht op 8 en 9 oktober 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met met de korte
vervanging van een leerkracht.

5.d.9

Digitaal aanmelden in het basisonderwijs - vragen van de directeurs
basisonderwijs.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Er wordt budget voorziet voor de aankoop van de software en communicatie
m.b.t. het digitaal aanmeldsysteem. De aankoop wordt geschat op 3.600 euro
exclusief btw.
Artikel 2.Er wordt gekozen voor het systeem van V-ICT-OR.

5.e

VARIA

5.e.1

Melding van roofvogelworkshops en -demonstraties: november december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van
de heer Pim Clerens namens Falconers@Work voor de organisatie van
verschillende roofvogelworkshop en -demonstraties in het Strijboshof
gedurende de maanden november en december 2019.

5.e.2

Politiereglement naar aanleiding van een privéfeest in café Zoeten Inval
met frietkraam op 18 oktober 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van “Privéfeest in Zoeten Inval met frietkraam” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op vrijdag 18 oktober 2019 van
20u00 tot 23u30.
Art. 2.Stilstaan -en parkeerverbod
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Er geldt een parkeer- en stilstandverbod dmv borden E3 met tijdsbepalende
onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties :
Kerkeneind: parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers 1 en 3.
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen
vooraf te gebeuren.
Art. 3.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. 4.Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van min 4 meter.
Art. 5.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. 6.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.3

Schenken van sterke dranken: kennisname van het 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:
- Kersthappening Nieuwmoer op 21 december 2019
- Heicross op 25 januari 2019.
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5.f

TER ZITTING TOEGEVOEGD

5.f.1

Verlenging van twee arbeidscontracten
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verlengt de lopende
arbeidscontracten van twee personeelsleden tot en met 30 juni 2020.

6

GOEDKEURING VERSLAG

6.1

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 7 oktober 2019 van
het college van burgemeester en schepenen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de
vergadering van 7 oktober 2019 van het college van burgemeester en
schepenen goed.
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