Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 13 augustus 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Aanstelling van een administratief medewerker C1-C3 in contractueel verband in een
vervangingsovereenkomst
2. Interne zaken - secretariaat
1. Ondersteuning burgerparticipatie BBC 2020: organisatie gesprekstafels en vragenformulieren voor
algemene bevolkingsbevraging
2. Haviland: Toekomstforum Halle-Vilvoorde: oproep deelname werking themawerkgroepen
3. Kennisgevingen
3. Financiële Zaken
1. BA verzekering mandatarissen
4. Vrije Tijd
1. Evenement: Molendag - Heetveldemolen op zaterdag 31 augustus 2019
2. Evenement: Benefiet Car-Wash 4 Ian op zaterdag 14 september 2019 te Tollembeek
3. Evenement: Benefiet Rode Neuzendag 2019-fuif op zaterdag 14 september 2019 in het
Baljuwhuis.
4. Doortocht Tractorrondrit "Grensfeesten" op zaterdag 7 september 2019
5. Doortocht - rondrit met moto's - Brandweer Zele op zaterdag 7 september 2019
6. Doortocht van een wielerwedstrijd van Viane in de deelgemeente Tollembeek op maandag 16
september 2019
7. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens een organisatie van een
wielerwedstrijd voor Nieuwelingen te Vollezele op zondag 1 september 2019
8. Kadervorming Xander Boudry
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Verlenen van grafconcessie voor een perceel grond op de gemeentelijke begraafplaats Vollezele
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Nacht van de duisternis op 12 oktober 2019
2. Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen
het gevaar van de ioniserende stralingen - kennisname klasse 3 vergunning aan mevrouw
Monique De Gucht
3. Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project "Intergemeentelijke Natuur- &
Landschapsploegen" voor de periode 2020-2025
4. Samenwerkingsovereenkomst met Ark van Pollare vzw voor het vangen, ophalen en opvangen
van loslopende dieren
5. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Uitvoeren van dringende onderhoudswerken aan de gevels en binnenmuren van de SintLeonarduskapel te Tollembeek: aanduiden firma's
2. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Herhout 59 te Tollembeek
2. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Paulusstraat 38 te Galmaarden
3. De heer Elias Muyldermans: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een poel op
een perceel gelegen Groenstraat 41: intrekking aanvraag door aanvrager

