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PUNT I BESLISSINGEN  

1. Evenementen: Beneladies Tour d.d. 21 juli 2019 

a. Goedkeuring evenement. 

De organisatie van het evenement wordt goedgekeurd. 

b. Tijdelijk politiereglement. 

Het tijdelijk politiereglement voor het evenement wordt goedgekeurd. 

2. Stedenbouw: doortrekken Karnemelkstraat 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voorkeursalternatief 3 doortrekken van de Karnemelkstraat te 
kiezen naar aanleiding van het afsluiten van de Sint-Stevenstraat van de Traktaatweg.  

Afdeling Vastgoedtransactie krijgt de opdracht de verwervingen van de onroerende goederen te verzorgen.  

Een persbericht wordt verspreid, alsook een bericht aan de bewoners.  

Veneco krijgt de opdracht om de opmaak van het rooilijnplan te hervatten. Deze opdracht werd gegund in het college 
van 6 september 2016. 

De opdracht uit het collegebesluit van 27 september 2018 betreffende de ‘klacht ivm ontsluiting kmo-zone Karnemelk-
straat – antwoord ABB’ en waarin beslist werd om prijs te vragen aan externe studiebureaus om alle ontsluitingsmoge-
lijkheden voor de KMO-zone Karnemelkstraat te onderzoeken, vervalt door de studie ‘ontsluitingsstudie Sint-Steven-
straat’ in opdracht van de Werkvennootschap. 

3. Onderwijs: De Krekel: gunning aankoop 23 tafels met stoelen. 
De gunning voor de aankoop van 23 tafels met stoelen wordt goedgekeurd. 

4. Kalender jaarlijks terugkerende evenementen: wijziging. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de wijziging in de kalender jaarlijkse evenementen en hul-
digingen, meer bepaald de annulatie van de ontvangst van nieuwe inwoners gepland op 14 december 2019, en vraagt 
om in de komende periode een nieuwe datum vast te leggen. 

5. Goedkeuren notulen college d.d. 20 juni 2019. 

De notulen van het college van 20 juni 2019 worden goedgekeurd. 

6. Toegevoegd punt: communicatie naar marktkramers rond reorganisatie wekelijkse markt. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om voorgestelde communicatie rond de reorganisa-
tie van de wekelijkse markt aan de marktkramers te sturen. 

7. Omgeving (Stedenbouw en Milieu) 

1. O/2019/213 - XXX – XXX – opslitsen van een woongelegenheid in twee woongelegenheden. 

Het college beslist een weigering af te leveren. 

2. O/2019/222 – XXX – XXX – slopen woning en bouwen meergezinswoning. 
het college beslist een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

8. Goedkeuring betalingsbevelen lijsten nr. 2019/70 en 2019/71. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 
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