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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 21 maart 2019 
 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Het college is geïnteresseerd om deel te nemen aan de groepsaankoop van IOK voor AED-

toestellen met onderhoudscontract. 
 3. Goedkeuring bestek en procedure voor de opmaak van een beheersplan voor Parochiekerk 

Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te Meer en omgeving. 
 4. Goedkeuring van de gunning voor de aankoop van twee frontmaaiers. 
 
Burgerzaken 
 
 5. Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen. 
 6. Aanstelling van een advocaat inzake schijnwettelijke samenwoning. 
 
Personeel 
 
 7. Start werving technisch beambte groen 
 8. Opstarten selectieprocedure administratief medewerker voor de aanleg van een 

wervingsreserve van twee jaar. 
 
Financiën 
 
 9. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
10. Goedkeuren i.v.m. Expo vrij - onvrij van 30 maart tot 30 juni 2019. 
11. Goedkeuren wederkerend politiereglement i.v.m. Meermarkt elke eerste zondag van de 

maand  mei tot en met september. 
12. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Tuning for animals 10 op 18 augustus 2019 te 

Meer. 
 
Economie 
 
13. Inname openbaar domein - winkelwaren en reclame - extra: zitbank voor Het Vijfde Huis. 
 
Toerisme 
 
14. Goedkeuren van de organisatie en het programma 'Welkom in Hoogstraten 2019'. 
 
Stadsprojecten 
 
15. Aanpassen van de gasmeter in de Gemeentelijke Basisschool van Wortel (Worteldorp). 
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16. Restauratie van de St –Katharinakerk Hoogstraten: verlenging uitvoeringstermijn. 
 
Stadsontwikkeling 
 
17. Goedkeuring van de hersamenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 

ordening (GECORO) te agenderen voor de gemeenteraad. 
18. Rapportage minawerkers 2018. 
19. Aktename melding omgevingsproject door Fluvius System Operator CVBA van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten gelegen Minderhoutdorp z.n. - 2322 Minderhout. 
20. Aktename melding omgevingsproject gelegen Venneweg 20 - 2321 Hoogstraten. 
21. Aktename melding omgevingsproject door ALMASY NV van ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten gelegen Europastraat 14 - 2321 Hoogstraten. 
22. Advies aanvraag omgevingsproject - Groot Eyssel z.n. - 2328 Meerle 2328 Hoogstraten. 
23. Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfswoning met een wintertuin - 

gelegen Klein Eyssel 22A - 2328 Meerle. 
24. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, een tuinberging en het 

aanleggen van verhardingen - Chaamseweg 31A - 2328 Meerle. 
25. Kennisname besluit omgevingsproject VSS TRUCKSTOP MEER BVBA - Amsterdamstraat 8 

- 2321 Hoogstraten. 
26. Kennisname verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing n.a.v. aanvraag 

omgevingsvergunning - Sint Lenaartseweg 60a - 2320 Hoogstraten. 
27. Herbevestiging van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2008 tot sluiting en verkoop 

van een deel van het kerkhof te Meer aan de Sint Jorisgilde te agenderen voor de 
gemeenteraad. 

28. Aanvraag betoelaging aankoop percelen bos ter streke Gouverneursbossen door Natuurpunt 
Markvallei vzw. 

 


