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AGENDA 
College 
 

donderdag 24 januari 2019  
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Goedkeuring voor de stopzetting van de raamovereenkomst voor het onderhoud en snoeien 

van openbaar groen. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 3. Goedkeuren van de akkoordconclusies in de rechtszaak van de belasting voor aanslagjaar 

2017 betaald door BVBA Meerfun. 
 
Communicatie 
 
 4. Goedkeuren van de agenda en verloop van de openbare vergaderingen van de 

dorpsvergaderingen in 2019. 
 
Personeel 
 
 5. Toekennen van een rustpensioen aan een gewezen schepen. 
 6. Kennisname van de lijsten van kandidaten voor de vacatures op de technische diensten en 

goedkeuring van de samenstelling van de selectiecommissies. 
 
Financiën 
 
 7. Goedkeuren van de bestelaanvragen. 
 8. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Programmatie & aanbod 
 
 9. Kennisname van het programma en van de laureaten die in aanmerking komen voor de 

cultuurprijs 2018 die plaats vindt op 9 februari 2019. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
10. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. De Kempencross op 7 april 2019. 
11. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Schoolfeest Gemeentelijke Basisschool De 

Wijsneus op 4 mei 2019. 
12. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Wedstrijd eventing beker van België op 19 mei 

2019. 
13. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Kapellekensloop Minderhout op 8 juni 2019. 
14. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - landlopersjogging op 30 

augustus 2019. 
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Museum 
 
15. Goedkeuring van een lezing door Leen Huet in de Sint Katharinakerk op 7 juni 2019 in het 

kader van het project 'Vlaamse Meesters in situ'. 
 
Samenleving 
 
16. Goedkeuren van de hervorming van de werking Samen Inburgeren in Hoogstraten. 
17. Goedkeuren samenwerkingsverband Arktos in kader van het project Kinderen Eerst voor de 

periode van een jaar, ingaand januari 2019. 
 
Stadsprojecten 
 
18. Windturbinepark Storm aan Malve - goedkeuren machtigingsaanvraag voor tijdelijke 

aanpassingswerken aan het openbaar domein voor het bouwen van een nieuwe windmolen 
langsheen de John Lijsenstraat in Meer. 

 
Stadsontwikkeling 
 
19. Bevestigen instap Stad Hoogstraten in het project Verkeersveilige gemeente provincie 

Antwerpen 2019 (zero label). 
20. Aktename melding  van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Paterspad z.n. - 2322 

Minderhout door Patrick Mes. 
21. Aktename melding overname inrichting  gelegen Venneweg 7 - 2321 Hoogstraten door 

Adriaensen LV. 
22. Omgevingsvergunning aan Jan en Ann Brosens voor het verkavelen van grond gelegen 

Burgemeester Brosensstraat 46- 48 te 2320 Hoogstraten. 
23. Omgevingsvergunning - De Gruyter Wout en Cools Jill - voor het bouwen van een woonhuis 

met afwijking van de verkavelingsvoorschriften, het aanleggen van verhardingen, en 
bronbemaling - Hooihopper 26 - 2322 Minderhout. 

24. Kennisname besluit deputatie houdende omgevingsvergunning aan Jacobus Verbreuken - 
Klein Eyssel 13 - 2328 Hoogstraten. 

25. Kennisname besluit deputatie houdende omgevingsvergunning aan ADAMS - KOYEN BVBA  
en Peter  Adams - Zwartvenweg 6 - 2328 Meerle tot het veranderen van een varkensbedrijf 
met mestverwerkingsinstallatie. 

 


