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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
15 JULI 2020 

 
Aanwezig:   De heer Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter 
   

Heren en mevrouw, Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en                 
Linda Van den Abeele, schepenen 

    
  en de mevrouw Kathy Vansteenbrugge, voor de algemeen directeur, afw. 
  _______________________________________________________ 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum 
als hoger vermeld, heeft beslist wat volgt: 
 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 8 juli  2020 

  
De notulen van de vergadering van 8 juli 2020 worden goedgekeurd. 
 
2. BESLISSINGEN 
 
 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuren bevelschriften tot betaling, bestelbons, 
betaalaanvragen en vastgestelde rechten 

 
 

• Het college keurt de collectieve betalingsbevelen goed 

• De lijst met bestelbons wordt door het college aangenomen 

• De lijst met vorderingen wordt door het college aangenomen 
 

 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
 

1. Aanvraag voor het herbouwen van een garage te Berchemstraat 17: Er wordt een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd aan de aanvrager.  

2. Aanvraag tot overname en hernieuwing/uitbreiding/wijziging van de uitbating van een 
slagerij/private slachterij, Stationsstraat 14: Er wordt een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning afgeleverd aan de aanvrager.  
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           Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Splitsen van 

percelen  
 

 

1. De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende het perceel gelegen te 
Kluisbergen, “Hoogstadt” -  1e afdeling – Ruien, sectie C en nr. 0032BP0000.  

2. De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende het perceel gelegen te 
Kluisbergen, “Monsaert” -  3e afdeling – Kwaremont, sectie A en nr. 137AP0000.  

 
 

 
Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu –  Aktename  
van een melding OMV_20200615-0068 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het omgevingsproject 
OMV_20200615-0068 voor het project ontsluitingsweg + rotonde - bemaling, gelegen langsheen 
nieuwe ontsluitingsstructuur tussen N8 en Molenstraat. 
 

 
Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu –  Aktename  
van een melding 202000629-0011 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het 
omgevingsproject OMV_202000629-0011 voor breken van 3.000 ton asfaltpuin en 3.000 ton 
betonpuin 
 

 
Afdeling Omgeving en Wonen- Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Aktename 
van een melding OMV_2020088547  

 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het 
omgevingsproject OMV_2020088547 voor het maken van een ondergeschikte wooneenheid onder 
de vorm van een zorgwoning. 
 

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Vaststellen datum indiensttreding van 

een contractueel voltijdse technisch assistent – gemeentewerken - vervangingscontract 
onbepaalde duur (niveau D1-D3) 

 

 
Er wordt een contractueel voltijdse technisch assistent (D1-D3) aangesteld in de afdeling Omgeving 
en wonen- gemeentewerken met een vervangingscontract van onbepaalde duur met ingang van 1 
september 2020.    
  



- 3 - 
Besluitenlijst Schepencollege dd. 15 juli 2020 

 

  
           Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling van een tijdelijk voltijds 

contractueel technisch assistent (D1-D3) – in de afdeling Omgeving en Wonen – 
Gemeentewerken  

   

 
Er wordt een contractueel voltijdse technisch assistent (D1-D3) aangesteld in de afdeling Omgeving 
en Wonen - Gemeentewerken voor bepaalde duur met ingang van 01.09.2020 tot en met 
31.08.2021. 
  

  
 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve Schrappen uit het bevolkingsregister  
 

 
De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister te Boskouter 4, 9690 Kluisbergen, wordt met 
ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van onze gemeente. 
 

 
Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een laatste rustplaats in niet-geconcedeerde grond 
(asverstrooiing) 

 

 
Er wordt, op een door de Burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats,  een laatste 
rustplaats in niet-geconcedeerde grond (asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaats van 
Berchem toegestaan. 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van twee 
asurnen   

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een concessie voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke begraafplaats  

 

 
Afdeling Interne Zaken – financiën - Aanvraag gemeentelijke toelage voor een buurtinitiatief 
Coronastraatconcert  (Zulzekestraat) op 28.08.2020 

 

 
De aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke toelage voor het buurtinitiatief 
“Coronastraatfeest” ( Zulzekestraat) op 28.08.2020 wordt ontvankelijk verklaard. 
 

 
 Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Bijkomende aanstelling van een 
 monitor(vrijwilliger) (E-niv.) voor de speel- en sportvakantie tijdens de zomervakantie 
 maand juli 2020 
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Er wordt een bijkomende monitor aangesteld gedurende de speel- en sportvakantie zomervakantie 
juli 2020, onder vrijwilligersstatuut voor de periode van 14.07 – 17.07.2020 
 

 
1. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist niet in te gaan op het verzoek van KFC Kluisbergen voor het verkrijgen van 

handgel en mondmaskers voor de volwassen spelers, en dit om volgende redenen: 
- gezien elke Belg een mondmasker kreeg  
- gezien elke inwoner van Kluisbergen een mondmasker kreeg 
- alle Kluisbergse verenigingen  50% extra subsidies krijgen 
- elk jeugdlid een extra tussenkomst verkrijgt in het lidgeld 

en tevens om geen precedenten te scheppen met andere sportclubs. 
 
➢ Het college beslist dat de gemeente Mont de l’Enclus het aanwijzingsbord dat verwijst naar het 

Kluisbos en het recreatieoord, die op hun grondgebied staat, mag verwijderen.  
 

➢ Het college neemt kennis van het verzoek van een bewoner in de Brugzavel voor het maaien 
van de grasstrook t.h.v. zijn woning en beslist om aan de bewoner te vragen, gezien de  
gemeente reeds moeite doet om het terrein te onderhouden, om zelf maatregelen te treffen 
om zijn privaat perceel af te bakenen (haagje, kantstrook,..). 

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist om aan de lokale politie opdracht te geven om meer gerichte controles uit 

te voeren en dit n.a.v. loslopende honden in de Fruitige Speelweide 
 
➢ Het college beslist  dat het project ‘De VoedselKluis’ mag bekend gemaakt worden op 

Facebook.  
 
 

De zitting wordt geheven te 17u25  
 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 15 juli 2020 en goedgekeurd in zitting van 29 juli 2020 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


