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

16-12-2019
14:00 - 14:40
Schepenzaal
Lukas Jacobs
G. Buysen, M. De Bock, V. Gabriels, S. Hoppenbrouwers, L. Jacobs, S.
Lathouwers, J. Oerlemans en J. Van den Bergh
Algemeen directeur: Vincent Gabriels

1

UITGESTELDE PUNTEN

2

FINANCIEN

2.1

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

2.2

Goedkeuren van het kohier 7 - ambulante handel.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat voor het aanslagjaar
2019 een zevende kohier voor de ambulante handel wordt goedgekeurd en
uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van € 10.

3

GRONDGEBONDEN ZAKEN

3.a

MILIEU EN GROEN

3.a.1

Aanvragen kapvergunningen.
Besluit
K-2019.281 - de heer P. Hoendervangers
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 10/12/2019 van de heer
P. Hoendervangers over het rooien van 1 berk op een terrein met adres
Vogelenzangstraat 120 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_G_0892_D_013_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 10/12/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 berk mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.282 - Mevrouw van der Zee Cathy
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 5/12/2019 van Mevrouw
van der Zee Cathy over het rooien van 1 den op een terrein met adres
Canadezenlaan 76 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_F_0004_M_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
woonparkzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 11/12/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 den mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.283 - de heer Vansteensel
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 11/12/2019 van de heer
Vansteensel over het rooien van 1 den op een terrein met adres Max
Temmermanlaan 14A te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_F_0001_Y_085_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 11/12/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 den mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.284 - de heer Kenneth Porter
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 12/12/2019 van de heer
Kenneth Porter over het rooien van 1 den op een terrein met adres
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Cuylitshofstraat 36 te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11022_G_544_C_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 12/12/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 den mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
3.b

RUIMTELIJKE ORDENING

3.b.1

RO - omgevingsvergunningen 16/12/2019.
Besluit
Omgevingsvergunningen
1. Goetschalckx Rudi
Perceel gelegen Ericalaan Sie F nr. 41 z
Strekkende tot het bouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
2. Verstockt Tom
Perceel gelegen Pastoor Hensstraatje 7 Sie E nr. 53 h
Strekkende tot het verbouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
3. Polylak NV, Franseweg 45, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Franseweg 45 Sie E nr. 576 S 17
Strekkende tot de volledige stopzetting van een ingedeelde inrichting klasse 2
Beslissing Schepencollege : kennisname
Intrekkingen
4. Freeform NV, Franseweg 54, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Franseweg 54 Sie E nr. 576 s 17
Strekkende tot het voorzien van een nieuwe ingedeelde inrichting
Kennisname intrekking aanvraag wegens foutieve aanvraag
5. Goetstouwers Marleen
Perceel gelegen Dorpsstraat 45 Sie G nr. 206 l, 202 n, 204
Strekkende tot de melding van een bijkomende exploitatie
Kennisname intrekking aanvraag omwille van onvolledigheid.
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Beroepen
6. Kennisgeving arrest RvVB inzake de vordering tot vernietiging van de
beslissing van de Deputatie aangaande het bouwberoep vanwege Steen
Vastgoed tegen weigeringsbeslissing College voor het bouwen van 34
appartementen gelegen Missiehuislei/Van Dammedreef
3.c

OPENBARE WERKEN

3.c.1

Aankoop van ecologische schoonmaakproducten en materialen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat
Art 1.:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
22 oktober 2019 voor Perceel 1 (Schoonmaakmiddelen) en perceel 2
(Schoonmaakmaterialen), opgesteld door openbare werken.
Art 2.:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
Art 3.:
De opdracht “Aankoop ecologische schoonmaakprodukten- en materialen”
wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Schoonmaakmiddelen): BOMA nv, NOORDERLAAN 131 te 2030
Antwerpen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver
mits het verkrijgen van een visum.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 5
kalenderdagen..;
* Perceel 2 (Schoonmaakmaterialen): BOMA nv, NOORDERLAAN 131 te 2030
Antwerpen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver
mits het verkrijgen van een visum.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 2
werkdagen.
Art 4.:
Voor de gemeente Kalmthout komt dit neer op een bedrag van € 71.294,58 x
25% = € 17.823,65 incl. BTW voor perceel 1 en op een bedrag van € 43.238 x
25% = € 10.809,38 incl. BTW, te spreiden over gemeente, OCMW en AGB in
functie van de locatie.
Art 5.:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek met nr. OW/2018/15.
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3.d

MOBILITEIT

3.d.1

Stopzetting LEADER-project: bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer
binnen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Wuustwezel en Kalmthout.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat officieel akkoord met de
stopzetting van het LEADER-project bovengemeentelijk lokaal openbaar
vervoer binnen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Wuustwezel en Kalmthout,
ingediend bij Leader MarkAante Kempen+.

4

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN

4.a

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND
Nihil

4.b

JEUGD

4.b.1

Heroriënteringsdossier Govio.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het
heroriënteringsdossier van Govio en beslist dat er vanaf 1 januari 2020 geen
huurgeld meer zal worden aangerekend door het gemeentebestuur.

4.c

SPORT
Nihil

4.d

CULTUUR
Nihil

4.e

TOERISME
Nihil

4.f

WELZIJN

4.f.1

Verslag van de welzijns- en gezondheidsraad 4 december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de welzijns- en gezondheidsraad van 4 december 2019.

4.f.2

Verslag van de ouderenadviesraad 6 december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de ouderenadviesraad van 6 december 2019.
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4.g

OCMW
Nihil

4.h

BIBLIOTHEEK
Nihil

5

SECRETARIAAT

5.a

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN

5.a.1

Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode - brief van minister van
Dierenwelzijn Ben Weyts.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Dierenwelzijn Ben Weyts over het toelaten van vuurwerk tijdens de
eindejaarsperiode.

5.a.2

Opstart evenementenkluis en communicatie met de organisatoren.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het
communicatievoorstel over de opstart van de evenementenkluis.

5.b

ICT
Nihil

5.c

PERSONEEL

5.c.1

Aanstelling van een medewerker bij de jeugddienst.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Een persoon wordt aangesteld als voltijds contractueel medewerker jeugd
(38/38 - niveau C).
Artikel 2.
Deze aanstelling betreft een voltijdse contractuele verbintenis van bepaalde
duur met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020.

5.d

ONDERWIJS

5.d.1

Gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie: vaste benoemingen met
ingang van 1 januari 2020.
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen stelt een aantal personeelsleden
aan in vast dienstverband bij de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie
met ingang van 1 januari 2020.
5.e

VARIA

5.e.1

Afwijking op de wekelijkse rustdag - 2020.
Besluit
Enig artikel.Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er tijdens de
hierna vermelde week geen rustdag genomen hoeft te worden:
Weekend van de Klant : zondag 4 oktober : 28 september – 4 oktober
2020
Kerstmis
: vrijdag 25 december :
19 december– 25 december 2020
Nieuwjaar
: vrijdag 1 januari
:
26 december 2020 – 1 januari 2021
Het is verboden om buiten deze periode af te wijken van de rustdag.

5.e.2

Politiereglement naar aanleiding van de oldtimerbijeenkomst 'Oldtimers &
Friends' op 22 december 2019 en diverse zondagen in 2020.
Besluit
Artikel 1.Naar aanleiding van het evenement “OLDTIMERS AND FRIENDS” zijn
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zondagen 22/12/2019,
19/01/2020, 23/02/2020, 22/03/2020 en 26/04/2020.
Art.2.Parkeerverbod
Er geldt een parkeer- en stilstandverbod dmv borden E3 met tijdsbepalende
onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties :
- Kalmthoutlaan: parking NMBS-station : volledige parking met uitzondering
van de noordwestelijke strook.
Deze bebording wordt voldoende herhaald op de parking.
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
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- 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 m.
Art. 5.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met
de passende verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende
de politie op het wegverkeer.
Art. 6.Afschrift 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

Politiereglement naar aanleiding van een reflectorwandeling te
Nieuwmoer op 21 december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van het evenement “Reflectorwandeling” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zaterdag 21 december 2019 van
16u00 tot 20u00 :
Art. 2.Afgesloten voor alle verkeer
Volgende straatdelen worden afgesloten voor alle bestuurders :
-Spreeuwstraat: dwarsstraatje tussen Spreeuwstraat en Hovenierstraat thv
kapel.
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de
volledige rijbaanbreedte op hierboven genoemde locaties :
-Spreeuwstraat: dwarsstraatje tussen Spreeuwstraat en Hovenierstraat thv
kapel.
-Hovenierstraat: dwarsstraatje tussen Hovenierstraat en Spreeuwstraat thv
kapel.
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De hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3
-een bord “Manifestatie”
-de nodige verlichting
Borden C31a/b worden respectievelijk geplaatst in de Spreeuwstraat aan
weerszijden van het kruispunt met dwarsstraatje tussen Spreeuwstraat en
Hovenierstraat thv kapel.
Borden C31a/b worden respectievelijk geplaatst in de Hovenierstraat aan
weerszijden van het kruispunt met dwarsstraatje tussen Hovenierstraat en
Spreeuwstraat thv kapel.
Art. 3.Waarschuwingsborden “Manifestatie”
Op volgende plaatsen wordt een rood-wit hek geplaatst met daarop een bord
“manifestatie” en aandachtstrekkende verlichting (thv drankkraampje) :
-Spreeuwstraat: Op 150 m afstand aan weerszijde van de in artikel 2
omschreven zone.
-Hoveniersstraat: Op 150 m afstand van de in artikel 2 omschreven zone.
Verder wordt er langs elke rijbaan die de route van de “Reflectorwandeling
Nieuwmoer” kruist of nadert eenzelfde hekken geplaatst met daarop een bord “
“Manifestatie” en aandachtstrekkende verlichting:
- Prelaat Deckersstraat : weg naast de parking van de Feestzaal
- Prelaat Deckersstraat: voor het kruispunt met Boomgaardstraat rr kerk
- Den Bloempot: voor het kruispunt met Boomgaardstraat rr Blikstraat
- Blikstraat: voor het kruispunt met Den Bloempot rr J. Tilborghsstraat
- Jos Thilborghsstraat: aan beide zijde van het kruispunt met
Blikstraat/Maatjesstraat
- Hoveniersstraat: voor het kruispunt met Maatjesstraat rr Maatjesstraat
- Vissersstraat: voor het kruispunt met Maatjesstraat rr Vissersstraat (2X)
- Rietblok: voor het kruispunt met Vissersstraat/Spreeuwstraat rr Vissersstraat
- Spreeuwstraat: komende van Wuustwezelseweg voor het kruispunt met
Spreeuwstraat
- Spreeuwstraat: komende van Jos Tilborghstraat voor het kruispunt met
Kerkstraat/Spreeuwstraat
- Jos Tilborghsstraat: voor het kruispunt met de Kerkstraat rr Kerkstraat
- Kerkstraat: voor het kruispunt met de Jos Tilborghsstraat/Kerkstraat rr J.
Tilborghsstraat
- Kerkstraat: voor het kruispunt met de Prelaat deckersstraat rr J.
Tilborghsstraat
Deze hekken worden naast de rijbaan geplaatst.
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Art. 4.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
eraan
verbonden tijdelijke verkeersmaatregelen
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings
Art. 5.Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van min 4 m.
Art. 6.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met
de passende verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende
de politie op het wegverkeer.
Art. 7.Afschrift 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

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:
- chirofuif 'Aspination: the Chinese Edition' op 15 mei 2020
- Kalmthout Goes Europe - live uitzendingen op groot scherm op het marktplein
matchen Rode Duivels, periode 12/06/2020 - 13/07/2020.

5.e.5

Vraag aan de gemeenteraad van 16 december 2019 namens de Groenfractie.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag
vanwege de Groenfractie aan de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijst deze vraag voor bespreking naar de vergadering van de
gemeenteraad van 16 december 2019.
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5.f

TER ZITTING TOEGEVOEGD

6

GOEDKEURING VERSLAG

6.1

Goedkeuring van het verslag van 9 december 2019 van het college van
burgemeester en schepenen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het
verslag van 9 december 2019 van het college van burgemeester en
schepenen.
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