
 

 

Agenda College van burgemeester en schepenen 

 
 

Datum: 28-08-2017 

Tijd: 14:00 - 14:55 

Locatie: Schepenzaal 

Voorzitter: Lukas Jacobs 

Toelichting: Secretaris: VGA Iedereen aanwezig 

 

 

 

Punt Omschrijving 

    

1  UITGESTELDE PUNTEN  

   

1.a  Uitoefenen van het gemeentelijk voorkooprecht voor een pand gelegen 

Achterbroeksteenweg 22.  

   

B. Gemeentelijk voorkooprecht wordt niet uitgeoefend. 

 

2  FINANCIEN  

   

2.1  Mandaten en bestelbons  

   

B. 

 

3  GRONDGEBONDEN ZAKEN  

   

3.a  MILIEU EN GROEN  

   

3.a.1  Kapaanvragen  

   

- Wouters Brood & Patisserie bvba 

- Ludo Tops 

 

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

3.a.2  Milieuvergunningen  

   

- Gitok II (kl. 2) 

 

B. 

 

3.a.3  Niet ingedeelde muziekactiviteiten  
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Nihil 

 

3.a.4  IGEAN: kennisname van de nieuwe organisatiestructuur  

   

Kennisname. 

 

3.b  RUIMTELIJKE ORDENING  

   

3.b.1  Bouwaanvragen  

   

B. Akkoord met het voorstel van de dienst. 

 

3.b.2  KMO-zone Bosduin: dossier Opta NV  

   

B. Akkoord met voorstel. 

 

3.c  OPENBARE WERKEN  

   

nihil 

 

3.d  MOBILITEIT  

   

nihil 

 

4  PERSOONSGEBONDEN ZAKEN  

   

4.a  BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND  

   

4.a.1  Ambtshalve schrappingen (3)  

   

B. Akkoord met ambtshalve schrappingen (2) + annulatie van dossier OCMW (beslissing sc 

van 21.08.17) 

 

4.b  JEUGD  

   

4.b.1  Organisatie van het feestkonvooi Bal-tazaar op 7 oktober 2017.  

   

B . Akkoord tegen voorgesteld vergoeding. 

 

4.c  SPORT  
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nihil 

 

4.d  CULTUUR  

   

nihil 

 

4.e  TOERISME  

   

nihil 

 

4.f  WELZIJN  

   

nihil 

 

4.g  OCMW  

   

nihil 

 

4.h  BIBLIOTHEEK  

   

nihil 

 

5  SECRETARIAAT  

   

5.a  COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN  

   

nihil 

 

5.b  ICT  

   

nihil 

 

5.c  PERSONEEL  

   

5.c.1  Pensioenaanvraag Nicole Van Sul, statutair kassierster zwembad, met ingang van 1 

september 2018.  

   

B. Akkoord met aanvraag. Pensioenering vanaf 1 september 2018. 
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5.c.2  Vaststelling van het rustpensioen Diederik Van Peel met ingang van 1 juli 2017.  

   

B. Rustpensioen wordt vastgesteld vanaf 1 juli 2017. 

 

5.d  ONDERWIJS  

   

5.d.1  Kadrie: aanstelling van personeel voor de middagbewaking - schooljaar 2017-

2018.  

   

B. Personeel wordt aangesteld. 

 

5.e  VARIA  

   

5.e.1  Colruyt Group NV: aanvraag bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag 

tijdens de eindejaarsperiode 2017.  

   

B. Akkoord met afwijkingen op de wekelijkse rustdagen. 

 

5.e.2  Gebruik openbaar domein: buurtfeest in de Beeklei op 2 september 2017.  

   

B. Akkoord met organisatie. 

 

5.f  TER ZITTING TOEGEVOEGD  

   

5.f.1  RUP Woonbos 2 - aanstelling van ontwerper.  

   

B. Aanstellen van BRO via modaliteiten van de raamovereenkomst. Definitieve aanstelling na 

goedkeuring van aangevraagde offerte van BRO. 

 

6  GOEDKEURING VERSLAG  

   

6.1  Goedkeuring van het verslag van het college van 21 augustus 2017.  

   

B. Akkoord met verslag. Geen opmerkingen. 
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Bijlage bij collegeverslag van 28 augustus 2017. 

 

3. Kapaanvragen.  
 
- Wouters Brood&Patisserie bvba, Onderzeel 18, Kalmthout: voor het rooien van 1 wilg op 
hun eigendom gelegen Kapellensteenweg 169 - gunstig voor het vellen van 1 wilg mits 
heraanplanting van 1 hoogstammige inheemse loofboom met stamomtrek van 14/16 cm.  
Reden: de wilg is ingerot en hangt schuin. 
-  de heer Tops Ludo, Gomarus Van Geelstraat 1, Kalmthout: voor het rooien van 1 
conifeer op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 1 conifeer mits heraanplanting van 
1 inheemse hoogstammige loofboom (bv. linde) met stamomtrek van 14/16 cm. Reden: de 
conifeer staat tegen de garage.  
 
4. Milieuvergunning. 
 

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2. 

Dossiernummer : HB/2/2017/894 
Aanvrager : Gitok II 
Adres aanvrager : Kerkeneind (C) 13, 2920 Kalmthout 
Aanvraag ontvangen op 20/04/2017 
Categorie aanvraag : hernieuwing van een vergunning van een bestaande inrichting naar 
een vergunning van onbepaalde duur (omgevingsvergunning) 
verandering door wijziging en uitbreiding 
 
Aard inrichting : technische school (metaal- hout- garagewerkplaats) 
Adres inrichting : Kapellensteenweg (C) 112 
Kadastraal : 11022_G_0635_C_002_00 
 
Omschrijving aanvraag : Het verder exploiteren en veranderen door wijziging en 
uitbreiding van een school, zodat de inrichting voortaan omvat: 

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 3 lozingspunten 
(3.2.2.a); 

- het lozen van bedrijfsafvalwater in de riolering met een maximumdebiet van 0,06 
m³/uur, 0,06 m³/dag en 1,14 m³/jaar (uitbreiding) (3.4.1.a); 

- de opslag van 815 liter oliën in bussen en vaten (uitbreiding met 495 liter) (6.4.1); 

- 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x200 kVA en 2x160 
kVA (uitbreiding) (12.2.1); 

- 2 laadstations voor batterijen met een gezamenlijk geïnstalleerd totaal vermogen van 
13,4 kW (uitbreiding) (12.3.2); 

- een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met 1 schouwput en 5 hefbruggen 
(uitbreiding met 1 schouwput en 2 hefbruggen) (15.3.2); 

- een wasplaats voor het wassen van 1 automotor per dag (uitbreiding (15.4.2.a); 

- 2 compressoren van elk 18,5 kW, samen 37 kW (uitbreiding met 12 kW door 
vervanging van toestellen) (16.3.1.1); 

- de opslag van 4.460 liter gassen in flessen in openlucht (uitbreiding met 2.560 liter) 
(17.1.2.1.2): 

 16x50 liter acetyleen; 

 28x50 liter zuurstof; 

 20x50 liter argon; 

 20x50 liter atal (menggas); 

 10x26 liter propaan; 

- de opslag van 1.861 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
(uitbreiding) (17.4); 
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- houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 299,35 kW 
(uitbreiding met 169,35 kW) (19.3.2.b); 

- een labo voor didactische doeleinden (24.1); 

- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 408,51 kW 
(uitbreiding met 137,51 kW) (29.5.3.2.b); een wastafel voor het ontvetten van metalen 
met een opvangvat van 25 liter (uitbreiding) (29.5.7.1.a.2); 

- 4 stookinstallatie op gas met een vermogen van respectievelijk 499 kW,720 kW en 
2x580 kW, samen 2.379 kW (uitbreiding met 336 kW na wijziging door vervanging van 
2 installaties ) (43.1.2.b); 

Vlarem-rubrieken : 3.2.2.a – 3.4.1.a – 6.4.1 – 12.2.1– 12.3.2 – 15.3.2 – 15.4.2.a – 16.3.1.1 
– 17.1.2.1.2 – 17.4 –19.3.2.b –24.1 – 29.5.3.2.b – 29.5.7.1.a.2 – 43.1.2.b; 
Openbaar onderzoek gehouden van 3/05/2017 tot 3/06/2017  
Aantal bezwaren : geen 
Besluit Bestendige Deputatie dd. 16 augustus 2017: 
 
Aan het gemeentebestuur, gevestigd Kerkeneind 13 te Kalmthout, wordt onder de 
voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een school: Gitok 
II, gelegen Kapellensteenweg 112 te Kalmthout verder te exploiteren en te veranderen 
door wijziging en uitbreiding, zodat de inrichting voortaan omvat: zie omschrijving 
 
6. Bouwaanvragen. 
 
1.  Bouwaanvragen : 
reguliere procedure 
1. Van den Bleeken Marc, Blikstraat 14, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Blikstraat 14  Sie C nr. 347 m 
 Strekkende tot de regularisatie van een woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 

 

  

 


