
 

 

Agenda College van burgemeester en schepenen 

 
 

Datum: 14-08-2017 

Tijd: 14:00 - 15:30 

Locatie: Schepenzaal 

Voorzitter: Lukas Jacobs, secretaris: VGA 

Toelichting: MDB en JVDB: verontschuldigd 

 

 

 

Punt Omschrijving 

    

1  UITGESTELDE PUNTEN  

   
2  FINANCIEN  

   
2.1  Mandaten en bestelbons  

   

B. 

 

2.2  Lidgeld 2017 voor Nachtzorg Antwerpen.  

   

B. Betalen van lidgeld van 500 euro. 

 

2.3  55-jarig bestaan Crescendo Turnsport: vraag tot subsidiëring.  

   

B. Akkoord voor subsidiëring via reglement + daarnaast subsidie via sportdienst. 

 

2.4  60-jarig jubileum KBG Achterbroek senioren: vraag tot subsidiëring.  

   

B. Subsidiëring via reglement. 

 

3  GRONDGEBONDEN ZAKEN  

   
3.a  MILIEU EN GROEN  

   
3.a.1  Kapaanvragen  

   

- Meeusen Annemie. 

- Willemen Jos. 

- Ommeganck Clarck. 

- de heer Prenen. 

- Stevens Patricia. 
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- Anthonis Eddy. 

- Gemeentebestuur Kalmthout. 

- Boereboom Trui. 

- Autrique Robert. 

- Sleeckx Johan. 

- Van Ginneken Jorgo. 

- Gemeentebestuur Kalmthout. 

 

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

 

3.a.2  Milieuvergunningen  

   

- Kajo & Co nv. 

- Frans Boden (kl. 1). 

 

B. Kajo&Co: kennisname 

Boden: negatief advies. 

 

 

3.a.3  Niet ingedeelde muziekactiviteiten  

   

- DBT Bulkvervoer bvba: Super Brut Diesel Meeting op 2 en 3 september 2017. 

 

B. Toelating wordt verleend. 

 

3.a.4  Handhavingsweek van 18 september 2017 tot 24 september 2017.  

   

B. Akkoord met organisatie. 

 

3.b  RUIMTELIJKE ORDENING  

   
3.b.1  Bouwaanvragen  

   

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

Gemeentebestuur - advies fietspad Drieslei: principieel akkoord tot verwijderen van boom. 

Project Thilda: verkoopbaarheidsattest mag worden afgeleverd. 

 

 

 

3.b.2  Schrapping uit leegstandsregister - G. Gezellelaan 11.  
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B. Wordt geschrapt. 

 

JO verontschuldigd voor dit punt. 

 

3.b.3  Schrapping uit leegstandsregister - De Vletlaan 19.  

   

B. Wordt geschrapt. 

 

3.b.4  Schrapping uit leegstandsregister - Nieuwmoer-Dorp 25.  

   

B. Wordt geschrapt. 

 

3.b.5  Schrapping uit leegstandsregister - Nieuwmoer-Dorp 27.  

   

B. Wordt geschrapt. 

 

3.b.6  Verzending van de actualisatie van het vergunningregister.  

   

B. Actualisatie wordt verzonden. 

 

3.b.7  Uitoefenen van het gemeentelijk voorkooprecht voor een pand gelegen 

Achterbroeksteenweg 22.  

   

Uitgesteld. Dossier met foto's agenderen op volgend sc. 

 

3.c  OPENBARE WERKEN  

   

Nihil. 

 

3.d  MOBILITEIT  

   
3.d.1  Tijdelijk aanvullend politiereglement: invoering van een "schoolstraat" aan 

basisschool Sint-Jozef.  

   

B. Akkoord. 

 

3.d.2  Overeenkomst met Blue Bike voor het verhuren van fietsen aan het station van 

Heide.  
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Verdaagd. 

 

4  PERSOONSGEBONDEN ZAKEN  

   
4.a  BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND  

   
4.a.1  Dossier Peiter en Abauna - aanstelling van advocaat Muriel Dal.  

   

B. Aanstelling van advocaat Muriel Dal. 

 

4.a.2  Aanvraag van adreslijsten van de vormelingen 2018 en eerste communicanten 

2019.  

   

B. Adreslijst wordt verleend. 

 

4.a.3  Ambtshalve schrapping (1).  

   

B. Wordt ambtshalve geschrapt. 

 

4.b  JEUGD  

   

Nihil. 

 

4.c  SPORT  

   
4.c.1  Gemeentelijk sportraad: verslagen van 9 februari 2017, 7 maart 2017, 19 april 

2017 en 11 mei 2017.  

   

K. 

 

4.d  CULTUUR  

   
4.d.1  Plaatsing van het kunstwerk "Woorden" langs Wuustwezelsteenweg (Nieuwmoer)  

   

B. Akkoord met plaatsen en bruikleenovereenkomst. 

 

4.d.2  Gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en jeugdvereniging Nikito voor 

het gebruik van een lokaal in Den Blijdenberg  
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B. Akkoord. 

 

4.d.3  Organisatie van een event rond de boekvoorstelling "Stem" van Daan Esch.  

   

B. Akkoord met organisatie op zaterdag 21 oktober 2017 om 20u in de kerk van Sint-

Jozefparochie Heide-Kapellenbos. Kostprijs: 3.640 euro. Geen inkomstprijs. 

 

 

 

4.e  TOERISME  

   

Nihil. 

 

4.f  WELZIJN  

   

Nihil. 

 

4.g  OCMW  

   
4.g.1  Overzichtslijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juli 2017.  

   

B. Geen opmerkingen. 

 

4.h  BIBLIOTHEEK  

   

Nihil. 

 

5  SECRETARIAAT  

   
5.a  COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN  

   

Nihil. 

 

5.b  ICT  

   

Nihil. 

 

5.c  PERSONEEL  
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5.c.1  Disponibiliteit wegens ziekte van Wim Geysen (statutair arbeider milieu en groen).  

   

B. Disponibiliteit vanaf 22 september 2017. 

 

5.c.2  Aanstelling van een kandidaat-vrijwilliger voor de ziekenwagendienst.  

   

B. Tiany Van de Velde wordt aangesteld als kandidaat-vrijwilliger. 

 

5.c.3  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van Frank Brughmans (werkman openbare 

werken) wegens pensionering.  

   

B. Arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op 1 mei 2018. 

 

5.d  ONDERWIJS  

   
5.d.1  Maatjes: korte vervanging van Lieve Mattheeusen.  

   

B. Vervanging wordt toegelaten. 

 

5.e  VARIA  

   
5.e.1  Via PanAm Natuurloop: vraag voor toelating van een bevoorradingspost te bereiken 

met een jeep.  

   

B. Toelating wordt verleend. 

 

5.e.2  Organisatie van Bodymap Boostdagen in basisschool Maatjes.  

   

B. Toelating wordt verleend tegen vergoeding. 

 

5.e.3  Gebruik van het openbaar domein: Super Brut Diesel Meeting op 2 en 3 september 

2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.4  Gebruik van het openbaar domein: rommelmarktje Rodeweg/ Thillostraat op 16 

september 2017.  
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B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.5  Gebruik van het openbaar domein: Bal-Tazaar op 6 en 7 oktober 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.6  Vraag naar een schoolgebouw door Phoenix Academy Belgium.  

   

K. 

 

5.f  TER ZITTING TOEGEVOEGD  

   
6  GOEDKEURING VERSLAG  

   
6.1  Goedkeuring van het verslag van de collegezitting van 31 juli 2017.  

   

B. Geen opmerkingen. 

 

 

  
Bijlage bij collegeverslag van 14 augustus 2017. 

5. Kapaanvragen.  
 
- mevrouw Meeusen Annemie, Withoeflei 64, Kalmthout: voor het rooien van 1 spar op 
haar eigendom - gunstig voor het vellen van 1 spar mits heraanplanting van 1 inheemse 
hoogstamboom (kerselaar) met stamomtrek van 14/16 cm. Reden: landschappelijk heeft 
het geen waarde en men voorziet een heraanplanting met inheemse boom. 
- de heer Jos Willemen, Paridantlei 12, Kalmthout: voor het vellen van 1 driestammige 
berk op zijn eigendom gelegen Leopoldstraat 21 - gunstig voor het vellen van 1 
driestammige berk mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom - stamomtrek 
14/16 cm. Het betreft hier een noodkapping. Reden: de berk is ziek en schuinhangend: 
noodkapping 
- de heer Ommeganck Clark, Korte Heuvelstraat 14, Kalmthout: voor het vellen van 2 
inlandse eiken op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 2 inlandse eiken mits 
heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom - stamomtrek 14/16. Het betreft hier een 
noodkapping. Reden: de eiken zijn schuinhangend: noodkapping 
- de heer Prenen, Kapellensteenweg 392, Kalmthout: voor het vellen van 1 linde op zijn 
eigendom gelegen Molenbaan 41 - gunstig voor het vellen van 1 linde mits heraanplanting 
van 1 inheemse hoogstamboom - stamomtrek 14/16 cm. Reden: de linde is dood.- 
- mevrouw Stevens Patricia, Achterbroeksteenweg 48, Kalmthout: voor het vellen van 1 
ratelpopulier op haar eigendom - gunstig voor het vellen (eventueel knotten) van 1 
ratelpopulier mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom - stamomtrek 14/16 cm. 
Het betreft hier een noodkapping. Reden: de ratelpopulier is ziek en schuinhangend.  
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- de heer Anthonis Eddy, Korte Heuvelstraat 26, Kalmthout: voor het vellen van 1 tamme 
kastanje op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 1 tamme kastanje mits 
heraanplanting van 1 notelaar - stamomtrek 14/16 cm. Reden: de tamme kastanje is ziek. 
- Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, Kalmthout: voor het vellen van 1 linde op 
haar eigendom gelegen langs de berm ter hoogte van Albert Peeterslei 61 - gunstig voor 
het vellen van 1 linde mits heraanplanting van 1 linde - stamomtrek 14/16 cm. Reden: de 
linde is ziek.  
- mevrouw Boereboom Trui, Withoefstraat 3, Kalmthout: voor het vellen van 1 krulwilg op 
haar eigendom - gunstig voor het vellen van 1 dode krulwilg en verwijderen van zijtak bij 
de tamme kastanje (overhangend). Reden: de krulwilg is dood. 
- de heer Autrique Robert, Max Temmermanlaan 34, Kalmthout: voor het vellen van 1 den 
op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 1 den. Reden: de den is dood. 
- de heer Sleeckx Johan, Goudvinklaan 3, Kalmthout: voor het vellen van 3 sparren op zijn 
eigendom - gunstig voor het vellen van 3 sparren mits heraanplanting van 1 notelaar - 
stamomtrek 14/16 cm. Reden: de sparren zijn ziek. 
- de heer Van Ginneken Jorgo, Canadezenlaan 26, Kalmthout: voor het vellen van 1 spar 
op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 1 spar mits heraanplanting van 1 inheemse 
loofboom (eventueel een den - stamomtrek 16/18 cm. Reden: de spar is ziek. 
- Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, Kalmthout: voor het vellen van 1 beuk op 
haar eigendom gelegen Heidestatieplein (boom nummer 893) - gunstig voor het vellen van 
1 beuk mits heraanplanting van 1 inheemse loofboom - stamomtrek 14/16 cm. Reden: de 
beuk is ziek. 
 
 
6. Milieuvergunningen.  
 

milieuvergunningsaanvraag klasse 2  

 

Dossiernummer : HB/2/2017/896 
Aanvrager : Kajo en Co nv 
Adres aanvrager : Duinzichtlei (Dp) 17, 2920 Kalmthout 
Aanvraag ontvangen op 23/05/2017 
Categorie aanvraag : melding van een nieuwe inrichting 
 
Aard inrichting : horeca 
Adres inrichting : Putsesteenweg (Heide) 125 
Kadastraal : 11022_F_0057_X_024_00 
11022_F_0057_W_024_00 
 
Omschrijving aanvraag : 
53.8.1.b: grondwaterboring (drinkwater voor horeca gebruik): > 500 m³/jaar 
Vlarem-rubrieken : 53.8.1.b 
 
Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 18/08/2017 t.e.m. 18/09/2017 
 
KENNISGEVING 
 

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 

Dossiernummer : HB/1/2017/895 
Aanvrager : Boden Frans bvba 
Adres aanvrager : Scham 74, 2910 Essen 
Dossier ontvangen op 6/07/2017 
Categorie aanvraag : melding van een verandering van een bestaande inrichting 
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Aard inrichting : grondwerken 

Adres inrichting : Energielaan zn 2950 Kapellen/2920 Kalmthout 

Kadastraal : 11662_E_0576_B_018_00 

Omschrijving aanvraag : 

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor grondwerken 
met de opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (zeven en breken) met 
een opslagcapaciteit van max. 19.000 ton (12.830 m3) (2.2.2.a.2), bestaande uit: 

-  te breken beton 3.000 ton (3.000 m3); 

-  gebroken beton, 3000 ton(1430 m3); 

-  te breken steenpuin (mengpuin) 5.000 ton (4.000 m3); 

-  gebroken steenpuin(mengpuin) 5.000 ton (2.800 m3); 

-  zeefzand 3.000 ton (1.600 m3); 

zodat de vergunning voortaan omvat: 

- de opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (zeven en breken) 

met een opslagcapaciteit van max. 19.000 ton (12.830 m3) (2.2.2.a.2), bestaande 

uit: 

 te breken beton 3.000 ton (3.000 m3); 

 gebroken beton, 3000 ton(1430 m3); 

 te breken steenpuin (mengpuin) 5.000 ton (4.000 m3); 

 gebroken steenpuin(mengpuin) 5.000 ton (2.800 m3); 

 zeefzand 3.000 ton (1.600 m3) 

-  het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 0,37 m3/uur (3.4.1.a); 

- de opslag van 1.000 liter smeerolie, 1.000 liter hydraulische olie, 1.000 liter 

afvalolie in vaten van 200 liter en 180 liter vetten in vaten van 60 liter (totaal 3.180 

liter) (rubriek 6.4.1); 

- 2 verdeelpompen met telkens 1 verdeelslang aangesloten op ondergrondse 

houders (6.5.1); 

- stalplaatsen voor 53 voertuigen en/of hun aanhangwagens andere dan 

personenwagens (15.1.2); 

- een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van de voertuigen (15.2); 

- een wasinstallatie voor het wassen van max. 5 voertuigen en aanhangwagens per 

dag (15.4.2.a); 

- een compressor van 7,5 kW (16.3.1.1); 

- de opslag van 12.750 kg mazout in een ondergrondse dubbelwandige houder van 

15.000 liter, 12.750 kg diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder van 

15.000 liter (totaal 25.500 kg) (17.3.2.1.1.2); 

- de opslag van 223 kg (200 liter) koelvloeistof (17.3.6.1.b - 17.3.7.1.b); 

- de opslag van max. 350 liter gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine 

verpakkingen (17.4); 

- mechanische metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht 

van 6 kW (29.5.2.1.a); 

- de opslag van max. 10.000 m3 grond (61.2.1). 

 

De aanvraag werd bekendgemaakt van 14/07/2017 tot en met 14/08/2017. 
Aantal bezwaren : 1 
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Samenvatting bezwaren : bekommernissen inzake stofhinder, geluidshinder en trillingen 
en de toepassing van de BBT voor het voorkomen van mogelijke hinder 
Evaluatie bezwaren : Te weerhouden. De aanvraag bevat onvoldoende gegevens om een 
afdoend antwoord te geven op de terechte bekommernissen en mogelijke hinder 
opgenomen in het bezwaarschrift.  
Aangaande een deel van de bezorgdheden vinden wij een antwoord in de aanvraag  terug 
(waaronder het werkplan). Voor een ander deel geeft de aanvraag geen afdoend antwoord 
(geluid, trillingen) en zijn relevant. 
 
Advies milieudienst : ongunstig (zie bijlage) 
Advies IGEAN milieu & veiligheid: voorwaardelijk gunstig (zie bijlage) 
Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar (stedenbouw): voorwaardelijk gunstig (zie 
bijlage) 
 
Op basis van alle gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de 
milieuvergunningsaanvraag en in het bijzonder het ongunstig advies van de gemeentelijke 
milieudienst, geeft het college van burgemeester en schepenen ongunstig advies voor de 
verandering van de inrichting gelegen aan de Energielaan zn., 2950 Kapellen/2920 
Kalmthout  (sectie E, perceelnr. 576 B18), met als voorwerp: 

‒ te breken beton 3.000 ton (3.000 m3); 

‒ gebroken beton, 3000 ton(1430 m3); 

‒ te breken steenpuin (mengpuin) 5.000 ton (4.000 m3); 

‒ gebroken steenpuin(mengpuin) 5.000 ton (2.800 m3); 

‒ zeefzand 3.000 ton (1.600 m3); 

zodat de inrichting voortaan omvat: 

- 2.2.2.a.2: de opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (zeven en 
breken) met een opslagcapaciteit van max. 12.830 m³, waarvan: 
 - 3.000 m³ te breken beton 
 - 1.430 m³ gebroken beton 
 - 4.000 m³ te breken steenpuin 
 - 2.800 m³ gebroken steenpuin 
 - 1.600 m³ zeefzand 
- 3.4.1.a: het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,37 m³/uur 
- 6.4.1: de opslag van 3.180 l brandbare vloeistoffen in vaten, waarvan:  
 - 1.000 l smeerolie 
 - 1.000 l hydaulische olie 
 - 1.000 l afvalolie 
 - 180 l vetten 
- 6.5.1: 2 verdeelpompen met telkens 1 verdeelslang aangesloten op ondergrondse 
houders  
- 15.1.2: stalplaatsen voor 53 bedrijfsvoertuigen 
- 15.2: een werkplaats voor het herstelle en onderhouden van de voertuigen  
- 15.4.2.a: een wasinstallatie voor het wassen van voertuigen en aanhangwagens 
- 16.3.1.1: een compressor met een vermogen van 7,5 kW 
- 17.3.2.1.1.2: de opslag van 25.500 kg ontvlambare vloeistoffen in twee 
ondergrondse houders, waarvan: 
 - 12.750 kg mazout  
 - 12.750 kg diesel 
- 17.3.6.1.a: de opslag van 223 kg koelvloeistof 
- 17.3.7.1.a: de opslag van 223 kg koelvloeistof 

- 17.4: de opslag van max. 350 l gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen 

- 29.5.2.1.a: een inrichting voor mechanische metaalbewerkingsmachines met een 
geïnstalleerde totaal vermogen van 6 kW 
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- 61.2.1: de opslag van max 10.000 m³ grond. 

 

9. Bouwaanvragen.  
 
1.  Bouwaanvragen : 
reguliere procedure 
1. Remacle René, Oudstrijderslaan 4, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Rozeneind  Sie G nr. 401 t 2/deel 
 Strekkende tot het bouwen van een woning 
 Openbaarmaking van 12.05.2017 t/m 10.06.2017 : geen bezwaren ingekomen 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
2. Goossenaerts – Debloudts, Putsesteenweg 31, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Putsesteenweg  Sie G nr. 892 l 17 
 Strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
3. Komito Group bvba, Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek 
 Perceel gelegen Petrus Janssensstraat  Sie B nr. 487 v 13 
 Strekkende tot het bouwen van een woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
4. Quirijnen Debbie, Bruidsweg 25, 2990 Wuustwezel 
 Perceel gelegen Thillostraat   Sie E nr. 590 v 27 
 Strekkende tot het slopen van en bouwen nieuwe woning. 
 Openbaarmaking van 10.05.2017 t/m  08.06.2017 : geen bezwaren ingekomen 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
5. Van Loon Jozef voor Cindy De Roeve, p.a. Zilverenhoeksteenweg 97, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Nieuwmoer-Dorp  Sie  C nr. 785 s 
 Strekkende tot het uitbreiden van een apotheek. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
6. Drukkerij Goossens NV, Achterbroeksteenweg 60, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Achterbroeksteenweg  Sie D nr. 548 a4, c4, d4, e4, g3, s3, 

552 n2 
 Strekkende tot het uitvoeren van een gevelwijziging + herindeling van een kantoor. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
7. Dennis Vrints & Marie Van Dievel, Kalmthoutsesteenweg 188, 2950 Kapellen 
 Perceel gelegen Rodeweg   Sie E nr. 592 a 24 
 Strekkende tot het bouwen van een woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
8. Milbou Gert – Van der Straeten Saskia, Frans Raatsstraat 69, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Frans Raatsstraat  Sie G nr. 3 t 5 
 Strekkende tot het plaatsen van een carport. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
9. Building Today, Brasschaatsteenweg 106, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Helleven    Sie E nr. 576 h 16, 576 m 15 
 Strekkende tot de regularisatie bouwen KMO-units 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
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10. Slits Hieronymus, Missiehuislei 41, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Missiehuislei   Sie E nr. 576 s 4 
 Strekkende tot het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe 

woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
11. De Groot – Van Loon, Essensteenweg 13, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Venetiaanse Heide  Sie C nr. 1 p 8 
 Strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning 
 Openbaarmaking van 22/05/2017 t/m 20/06/2017 : geen bezwaren ingekomen 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
12. Goesaert Paul, Lepelstraat 93, 2940 Stabroek 
 Perceel gelegen Noordeind 15   Sie G nr. 164 k 
 Strekkende tot het plaatsen van en reclamebord 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
13. Bessems – Mertens, Frans Raatsstraat 1A, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Canadezenlaan  Sie F nr. 4 v 22 
 Strekkende tot het bouwen van een woning. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
14. Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Molenstraat/Drieslei  Sie G nr. 204, 203 b 
 Strekkende tot het verbreden van een bestaande voet- en fietsweg + rooien boom 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
2.  Verkavelingen : 
1. Verkaveling 056/1039 – Heidestatiestraat – project Thilda 
 Vraag tot afgifte verkoopbaarheidsattest 
 Beslissing College : OK voor afgifte attest. 
 
3.  Meldingen : 
1. Thijs Ansoms, Kapelstraat 1, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Kapelstraat   Sie D nr. 70 y 2 
 Strekkende tot de melding van de aanbouw van een berging in cederhout. 
 Aktename College. 
 


