
 

 

Agenda College van burgemeester en schepenen 

 
 

Datum: 13-02-2017 

Tijd: 14:00 - 15:30 

Locatie: Schepenzaal 

Voorzitter: Lukas Jacobs, secretaris: VGA 

Toelichting: JVDB afwezig tot en met punt 5/c/4, daarna aanwezig 

 

 

 

Punt Omschrijving 

    

1  UITGESTELDE PUNTEN  

   
1.a  Afwijking op de wekelijkse rustdag op vraag van nachtwinkel Sumanjeet 

(Statiestraat).  

   

B. Akkoord met het voorstel van de dienst. 

 

2  FINANCIEN  

   
2.1  Mandaten en bestelbons  

   

B. 

 

2.2  Kerkfabriek St. Jozef Heide-Kapellenbos: verslag van de kerkraad van 18 januari 

2017.  

   

K. 

 

2.3  Kerkfabriek O. L. V. Nieuwmoer: verslag van de vergadering van 27 januari 2017.  

   

K. 

 

2.4  Centraal kerkbestuur: verslag van de vergadering van de kerkraad van 12 januari 

2017.  

   

K. 

 

3  GRONDGEBONDEN ZAKEN  

   
3.a  MILIEU EN GROEN  
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3.a.1  Kapaanvragen  

   

- gemeentebestuur Kalmthout 

- Roger Beyns 

- gemeentebestuur Kalmthout 

- Jill Janssens - Rico Kerbage 

- gemeentebestuur Kalmthout 

- Zwitserlood 

 

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

3.a.2  Milieuvergunningen  

   

- R. J. C. Oostvogels (kl.1) 

- Agentschap voor Natuur en Bos (kl.3) 

- Gabriels Sabrina 

- Akkerbosch bvba (kl.1) 

 

B. 

 

 

3.a.3  Niet ingedeelde muziekactiviteiten  

   

- Speelpleinen Kalmthout: fuif in Govio op 24-03-2017 

- Arboretum Kalmthout: tuinfeest op 03-06-2017 

- K. Heibos SV: quiz in refter Gitok 2 op 24-03-2017 

- Kurt Van den Bergh: trouwfeest in Warandalei 29 op 26-08-2017 

- Chiro Myin: Washpi schuimfuif in Govio op 22-4-2017. 

 

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

3.a.4  Schade aan patrimonium: inlandse eik in Darm - eis tot schadevergoeding.  

   

B. Akkoord met vraag tot schadevergoeding van 920 euro (btw inclusief). 

 

3.a.5  Groenonderhoud sportpark - gunning van de opdracht.  

   

MDB: afwezig voor dit punt. 

 

B. Gunning aan firma Dieter De Bock uit Kalmthout voor 34.001,00 euro inclusief btw. 

 

3.b  RUIMTELIJKE ORDENING  
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3.b.1  Bouwaanvragen  

   

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

Andries - De Crom: verdaagd 

Gert Matheusen: verlenen van het stedenbouwkundig attest 

Repel grond tussen Spechtenlaan en Groenhof: verkoop aan ARRO. 

 

3.c  OPENBARE WERKEN  

   

Nihil 

 

3.d  MOBILITEIT  

   

Nihil 

 

4  PERSOONSGEBONDEN ZAKEN  

   
4.a  BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND  

   

Nihil 

 

4.b  JEUGD  

   

Nihil 

 

4.c  SPORT  

   

Nihil 

 

4.d  CULTUUR  

   
4.d.1  Werkgroep Nieuwmoer 175 jaar zelfstandige parochie: aanvraag bijzondere 

subsidie voor project "Nieuwmoer 175 jaar zelfstandige parochie".  

   

B. Bijzondere subsidie van 1.100 euro wordt verleend. 

 

4.d.2  Cultuurraad Kalmthout: verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van 

13 januari 2017.  
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K. 

 

4.e  TOERISME  

   

Nihil 

 

4.f  WELZIJN  

   

Nihil 

 

4.g  OCMW  

   

Nihil 

 

4.h  BIBLIOTHEEK  

   

Nihil 

 

5  SECRETARIAAT  

   
5.a  COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN  

   
5.a.1  Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de ontwikkeling van een 

stadsmonitor.  

   

K. 

 

5.b  ICT  

   

Nihil 

 

5.c  PERSONEEL  

   
5.c.1  Aanstelling van Herwig Biermans als halftijds contractueel administratief 

medewerker ruimtelijke ordening, ter vervanging van Marlies De Clerck, in 

halftijdse loopbaanonderbreking.  

   

B. Aanstelling van Herwig Biermans tot en met 31 mei 2017. 
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5.c.2  Aanstelling van Tanja Geysen als deeltijds contractueel schoonmaakster ter 

vervanging van Nicole De Mulder, in loopbaanonderbreking.  

   

B. Aanstelling van Tanja Geysen vanaf 9 februari 2017 tot einde van loopbaanonderbreking 

van Nicole De Mulder. 

 

5.c.3  Aanstelling van Paul Delcroix als contractueel werkman openbare werken, ter 

vervanging van Alfons Loos, in ziekteverlof.  

   

B. Aanstelling van Paul Delcroix vanaf 20 februari 2017 voor de duur van het ziekteverlof van 

Alfons Loos. 

 

5.c.4  Aanstelling van Marc Willemsen als contractueel zaalwachter voor onbepaalde duur.  

   

B. Aanstelling van Marc Willemsen als contractueel zaalwachter voor onbepaalde duur vanaf 

1 april 2017. 

 

5.c.5  Wachtdienst voor de ploegbazen openbare werken.  

   

B. Aangepaste regeling wordt goedgekeurd vanaf 1 januari 2017. 

 

5.c.6  Aanduiding van een preventieadviseur en vertrouwenspersoon - aanpassing van 

artikel 53 van het arbeidsreglement.  

   

Aanduiding van Provikmo als preventieadviseur psychosociale aspecten en 

vertrouwenspersoon  

 

Aanpassing van het arbeidsreglement op e.v. GR 

 

5.d  ONDERWIJS  

   
5.d.1  Maatjes: korte vervanging Charisse Cuesta Fernandez.  

   

B. Wordt vervangen. 

 

5.d.2  Kadrie: aanstelling Lotte Van den Bergh als kinderverzorgster ad interim voor Ria 

Ooye, afwezig wegens ziekte.  

   

B. Wordt aangesteld. 
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5.d.3  Maatjes: proces-verbaal over de verkiezing van de geleding personeel in de 

schoolraad.  

   

K. 

 

5.d.4  Maatjes: proces-verbaal over de verkiezing van de geleding ouders in de 

schoolraad.  

   

K. 

 

5.d.5  Kadrie: proces-verbaal over de verkiezing van de geleding personeel in de 

schoolraad.  

   

K. 

 

5.d.6  Kadrie: proces-verbaal over de verkiezing van de geleding ouders in de schoolraad.  

   

K. 

 

5.d.7  Muzarto Kalmthout - huisvesting.  

   

K. Overleg organiseren tussen LJ, JVDB, cultuur en Muzarto. 

 

5.e  VARIA  

 

   
5.e.1  Vaststelling van de agenda van de gemeenteraad op 27 februari 2017.  

   

B. Wordt vastgesteld. 

 

5.e.2  Twirling De Heidebloem: aanvraag gebruik turnzaal basisschool Maatjes tijdens de 

toneelvoorstellingen van de Familie Boden.  

   

B. Wordt toegestaan. 

 

5.e.3  Gebruik openbaar domein: buurtfeest in Roggebos op 1 juli 2017.  
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B. Wordt toegestaan. 

 

5.e.4  Schenken van sterke dranken: kennisname van het besluit van de burgemeester. (2)  

   

- 'Drop den Biet' fuif in JH Govio op 24 maart 2017. 

- 'Washpi' schuimfuif in JH Govio op 22 april 2017. 

 

K. 

 

5.e.5  Gebruik openbaar domein: verkondigen van de evangelieboodschap ter hoogte van 

Delhaize in winkelcentrum De Beek.  

   

B. Wordt toegestaan. 

 

5.f  TER ZITTING TOEGEVOEGD  

   
6  GOEDKEURING VERSLAG  

   
6.1  Goedkeuring van het verslag van het college van 6 februari 2017.  

   

B. Geen opmerkingen. 

 

 

  
Bijlage bij collegeverslag van 13 februari 2017. 

6. Kapaanvragen.  
 
- Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout : voor het rooien van 6 
haagbeuk op terrein : berm t.h.v. Bezemheidelaan 33 – 20 en 41 - gunstig voor het rooien 
van 6 haagbeuk mits heraanplanting van 6 haagbeuk. Reden : aan 5 stuks werd er schade 
aangebracht (toppen werden weggehaald door particulieren) + 1 exemplaar is dood. 
-  de heer Beyns Roger, Rodeweg 45, 2920 Kalmthout : voor het rooien van 2 berken op 
zijn eigendom - gunstig voor het rooien van 2 berken. Reden : de berken zijn ziek en 
schuinhangend. 
- Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout : voor het rooien van 2 
coniferen op  terrein : Wuustwezelsteenweg z.n. (grot) - gunstig voor het rooien van 2 
coniferen mits heraanplanting van 1 hoogstamboom. Reden : de coniferen zijn versleten. 
- Janssens Jill - Kerbage Rico, Begonialaan 3, 2920 Kalmthout : voor het rooien van 1 
vogelkers op zijn eigendom - gunstig voor het rooien van 1 vogelkers mits heraanplanting 
van 1 inheemse hoogstamboom. Reden : het betreft een invasieve exoot 
- Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout : rooien van 1 inlandse eik 
op  terrein : Darm (15e exemplaar linkerzijde vanaf Roosendaalse baan) - gunstig voor het 
rooien van 1 inlandse eik mits heraanplanting van 1 inlandse eik. Reden : de straatboom is 
volledig vernietigd. 
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- de heer Zwitserlood, Heikantstraat 138, 2920 Kalmthout : voor het rooien van 30 
coniferen op zijn eigendom - gunstig voor het rooien van 30 coniferen mits 
heraanplantingen volgens bijgevoegd voorstel Regionaal Landschap De Voorkempen. 
Reden : de coniferen zijn versleten en er komt een nieuwe heraanplanting. 
 
7. Milieuvergunningen. 
 
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1. 
Dossiernummer : 2016.12.08 
Aanvrager : R.J.C. Oostvogels 
Adres aanvrager :  
Dossier ontvangen op 8/12/2016 
Categorie aanvraag : uitbreidingvan een bestaande inrichting 
Aard inrichting : vleesveebedrijf 
Adres inrichting : Nieuwmoerseweg 20, Achtmaal , Nederland 
Beslissing gemeente Zundert en de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant :  
De vergunning wordt verleend 
Datum beslissing: 2/02/2017 
De beslissing wordt bekendgemaakt van 13/02/2017 tot en met 15/03/2017 
KENNISNAME. 
 
Milieuvergunningsaanvraag klasse 3. 
Dossiernummer : HB/3/2017/859 
Aanvrager : Agentschap voor Natuur en Bos 
Adres aanvrager : Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 
Aanvraag ontvangen op 2/02/2017 
Categorie aanvraag : melding van een nieuwe inrichting 
Aard inrichting : natuur- en bosbeheer 
Adres inrichting : Putsesteenweg (C) 60 
Kadastraal : 11022_G_0893_D_025_00 
Omschrijving aanvraag :  
15.1.1. : Stallen van 10 voertuigen (wagens, aanhangwagens, tractoren) 
17.3.2.2.1.b : opslag van ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2 
17.3.2.3.1.b : opslag 200 kg oliën 
Vlarem-rubrieken : 15.1.1. / 17.3.2.2.1.b / 17.3.2.3.1.b 
Advies milieudienst : geen bezwaar. 
Beslissing College : AKTENAME. 
 
Milieuvergunningsaanvraag klasse 3. 
Dossiernummer : HB/3/2017/860 
Aanvrager : Gabriels Sabrina 
Adres aanvrager : Holleweg (Nm) 150, 2920 Kalmthout 
Aanvraag ontvangen op 9/02/2017 
Categorie aanvraag : melding van een nieuwe inrichting 
Aard inrichting : propaangastank-particulier 
Adres inrichting : Holleweg (Nm) 150 
Kadastraal : 11662_C_0858_T_015_00 
Omschrijving aanvraag :  
17.1.2.2: bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van 1600 liter 
Vlarem-rubrieken : 17.1.2.2 
Advies milieudienst : geen bezwaar. 
Beslissing College : AKTENAME. 
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Milieuvergunningsaanvraag klasse 1. 
Dossiernummer : HB/1/2016/889 
Aanvrager : Akkerbosch bvba 
Adres aanvrager : Kapelstraat (Ab) 71, 2920 Kalmthout 
Dossier ontvangen op 27/12/2016 
Categorie aanvraag : melding van een verandering van een bestaande inrichting door 
wijziging en uitbreiding 
Aard inrichting : kippenbedrijf 
Adres inrichting : Kapelstraat (Ab) 71 
Kadastraal : 11662_D_0058_M_000_00; 11662_D_0058_N_000_00 
 
Omschrijving aanvraag : 
Het veranderen door uitbreiding en wijziging van een kippenbedrijf, als volgt: 
1 brandstofverdeelslang horend bij de mazouttank van 2.500 liter (vergunde verdeelslang 
werd niet geplaatst) (6.5.1); 
plaatsen voor 28.400 opfokpoeljen tot in totaal van plaatsen voor 185.000 opfokpoeljen 
voor leghennen (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d); 
een noodstroomgenerator (gevoed met mazout) met een elektrisch vermogen van 150 kW 
en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 75 kW (= vermogen teruggebracht tot 
50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (uitbreiding en 
wijziging door het vervangen van de noodstroomgenerator van 27,5 kW (50% van 50 kW) 
door de nieuwe stroomgenerator) (12.1.1.b – 31.1.1.b); 
de opslag van 2.125 kg mazout in een bovengrondse houder van 2.500 liter (vergund 
mazouttank werd niet geplaatst) (17.3.2.1.1.1.b); 
de opslag van 250 liter/kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen 
(17.4); 
4 warmeluchtblazers van elk 80 kW tot in totaal 8 warmelucht¬blazers van elk 80 kW 
(gevoed met petroleum), samen 640 kW (43.1.1.b); 
het opgepompt grondwaterdebiet met 18 m³/dag en 570 m³/jaar als volgt ( 53.8.2): 
het boren van 1 bijkomende put op een diepte van 133 m zodat er voortaan uit 2 
winningsputten in totaal maximaal  40 m³/dag en 7.550 m³/jaar aan grondwater wordt 
opgepompt uit de vergunde put op een diepte van 130 m en uit de nieuw te boren put op 
een diepte van 133 m samen (drinkwater; 
het boren van 1 winningsput op een diepte van 74 m met een maximaal  opgepompt 
debiet van 720 m³/jaar (bluswater); 
wijziging door toepassing van de CLP-verordening op de rubricering van de opslag van 
4.255 kg petroleum in een bovengrondse tank van 5.000 liter (17.3.7.2.b); 
Vlarem-rubrieken : 6.5.1 – 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 12.1.1.b – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.7.2 b – 
17.4 – 31.1.1.b – 43.1.1.b – 53.8.2; 
 
De aanvraag werd bekendgemaakt van 9/01/2017 tot en met 9/02/2017. 
Aantal bezwaren : 1 
Samenvatting bezwaar : stofhinder  
Evaluatie bezwaar : Uit de aangeleverde stukken bij het bezwaarschrift kunnen wij 
besluiten dat het bezwaar terecht is. De juiste omvang is ons niet gekend, maar kan wel 
als hinderlijk beschouwd worden. De foto’s dateren wel van eind 2013. Dit probleem werd 
al voor deze vergunningsaanvraag doorgegeven aan Afdeling milieu-inspectie. De 
aanvraag geeft geen afdoende oplossing voor het probleem dat daadwerkelijk voorkomt 
(sporadische stofhinder). In bijlage H7.2 van  de aanvraag wordt enkel het effect op een 
theoretische wijze (IFDM) weergeven, zijnde een belangrijke bijdrage voor PM10.  . Er wordt 
geen duidelijkheid gegeven over de overschrijding van de norm voor PM10 en PM2,5., met 
in het bijzonder het aantal dagen met overschrijding van de daggrenswaarde. Een 
bijzondere voorwaarde lijkt ons vereist. 
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Advies milieudienst : gunstig mits het nakomen van de algemene en sectorale 
voorwaarden van VLAREM II en III en de volgende bijkomende bijzondere voorwaarde: 
De stofhinder moet daadwerkelijk verder aangepakt worden. Daarbij dient door een 
externe milieudeskundige binnen 1 jaar een saneringsplan voorgelegd te worden met 
opname van de nodige maatregelen inzake BBT, onderhoud en opvolging ter voorkoming 
van stofhinder voor de omgeving. Het saneringsplan voor het voorkomen van stofhinder 
moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling 
milieuvergunningen, VMM en gemeente Kalmthout.  
Advies IGEAN: gunstig mits het nakomen van de algemene en sectorale voorwaarden van 
VLAREM II en III  
Advies wnd. Stedenbouwkundige ambtenaar: GUNSTIG, inzoverre de bestaande 
gebouwen  en constructies in overeenstemming  zijn met de afgeleverde vergunningen en 
in zoverre de vereiste groenschermen werden aangeplant. 
 
ADVIES COLLEGE  : 
Op basis van alle gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de 
milieuvergunningsaanvraag, geven wij gunstig advies, en kan vergunning worden 
verleend voor de verandering van de inrichting gelegen aan de Kapelstraat 71 (sectie D, 
perceelnrs 58M, 58N) en dit voor de volgende rubrieken: 
- uitbreiding met: 
 - 6.5.1: een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (nieuwe rubriek) 
 - 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d: stalplaatsen voor 28.400 opfokpoeljen tot een totale 
hoeveelheid stalplaatsen voor 185.000 opfokpoeljen voor leghennen 
 - 12.1.1.b: een noodstroomgenerator met een vermogen van 150 kW (nieuwe 
  rubriek) 
 - 17.3.2.1.1.1.b: de opslag van 2,125 ton mazout in een bovengrondse tank 
  (nieuwe rubriek) 
 - 17.4: de opslag van 250 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
(nieuwe   rubriek) 
 - 31.1.1.b: een vermogen van 47,5 kW voor de noodstroomgenerator tot een 
  totaalvermogen van 75 kW 
 - 43.1.2.b: 4 warme luchtblazers van elk 80 kW (totaal 320 kW) tot een  
  totaalvermogen van 640 kW (8 warmteblazers van elk 80 kW) 
 - 53.8.2: het opgepompt debiet van grondwaterwinningsputten: 
  - 1 en 2: met 300 m³/jaar tot 7.550 m³/jaar op een diepte van 130 m 
en    133 m 
  - 3: met 270 m³/jaar op een diepte van 74 m 
  - wijziging door omzetting naar de indeling volgens de CLP-
verordening: 
 - 17.3.7.2.b: de opslag van 4,255 ton petroleum (5.000 l) in een 
bovengrondse tank. 
 
a. voor een termijn van die eindigt op 6.02.2034, zijnde de vervaldatum van de nog 
lopende vergunning afgeleverd door de Deputatie op 6.02.2014. 
 
b. mits naleving van de algemene en sectorale van VLAREM II en GPBV 
milieuvoorwaarden en bijzondere voorwaarde zoals voorgesteld in het advies van de 
milieudienst. 
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11. Bouwaanvragen.  
 
1. Bouwaanvragen : 
 
Reguliere procedure 
1. Hippisch Centrum Kalmthout CVBA, Duffelaarstraat 8, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Duffelaarstraat  Sie A nr. 372 v, 372 w, 372 x 
 Strekkende tot de functiewijziging van paardenfokkerij naar manège 
 Openbaarmaking van 07.11.2016 t/m 06.12.2016 : geen bezwaren ingkomen 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
2. Andries Serge – De Crom Vicky, Buxuslaan 34, 2940  Hoevenen 
 Perceel gelegen Canadezenlaan Sie  F nr. 32 a 3 
 Strekkende tot het bouwen van een woning. 
 Beslissing Schepencollege : VERDAAGD 

 
3. Mennes Erwin, Kapellensteenweg 80, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Kapellensteenweg Sie  G nr. 783 t 
 Strekkende tot het aanbouwen van een berging 
 Beslissing Schepencollege :VERGUNNING 
 
4. Building Today bvba, Vanderbruggen Bert, Brasschaatsteenweg 106, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Helleven 8  Sie  E nr. 576 m 15, 576 h 16 
 Strekkende tot het aanleggen van een nieuwe waterplas + waterhuishouding terrein. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
5. Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,  

p.a. De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Putsesteenweg Sie  F nr. 57 f 22 
 Strekkende tot het vervangen van 2 lichtkoepels. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
6. Pauwels Jolien, Heikantstraat 108, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Heikantstraat  Sie  E nr. 89 v 
 Strekkende tot het bouwen van een woning. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
2. Stedenbouwkundige attesten : 
1. Matheusen Gert, Heuvelplein 5, 2910 Essen 
 Perceel gelegen Frans Raatsstraat  Sie  G nr. 1 c 2, 3 f 7 
 Strekkende tot de erkenning als bouwgrond voor oprichting vrijstaande woning. 
 Beslissing Schepencollege : GUNSTIG 
 
3. Diversen : 
1. Nota dienst RO en OW m.b.t. gracht en repel grond tussen eigendommen 

Spechtenlaan en woningen Arro aan Groenhof. 
 Beslissing Schepencollege : verkoop aan ARRO. 
 


