
 

 

Agenda College van burgemeester en schepenen 

 
 

Datum: 16-01-2017 

Tijd: 14:00 - 15:30 

Locatie: Schepenzaal 

Voorzitter: Lukas Jacobs 

Toelichting: Secretaris: VGA Iedereen aanwezig 

 

 

 

Punt Omschrijving 

    

1  UITGESTELDE PUNTEN  

   
2  FINANCIEN  

   
2.1  Mandaten en bestelbons  

   

B. 

 

2.2  AMBER NV - beslissing tot invordering van openstaande factuur.  

   

B. Akkoord met beslissing tot invordering van de openstaande factuur van 38.439,75 euro. 

 

2.3  Vlaamse overheid - Toekenning van een subsidie aan de gemeente in het kader van 

de vluchtelingenproblematiek  

   

K. Nagaan welke mogelijkheden voor toewijzing van de subsidie. 

 

2.4  Vlaamse overheid - Gedeeltelijke verkiezing van de raden van de erkende lokale 

eredienstbesturen.  

   

K. 

 

3  GRONDGEBONDEN ZAKEN  

   
3.a  MILIEU EN GROEN  

   
3.a.1  Kapaanvragen  

   

Erasmus Atheneum 

- Balemans - Van Meel 

- gemeentebestuur Kalmthout 



 

 

 

Blad 2 

- Alfons Boden 

- Noordvlees Van Gool 

- Vanthillo Gino, Francis, Myriam en Kristin 

 

B. Akkoord met de voorstellen van de dienst. 

 

3.a.2  Milieuvergunningen  

   

- Bouwwerken Gebroeders Van Velthoven (kl.3) 

- David Arnouts (kl.3) 

- Bart Van Looveren (kl.1) 

 

B.  

 

3.a.3  Niet ingedeelde muziekactiviteiten  

   

- Scouts en Gidsen Heuvel: Refterlingenweekend op 5 en 6 mei 2017. 

 

B. Akkoord - tot 03.00 uur. 

 

3.a.4  Ontwerp van belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken.  

   

Op e.v. GR, vergoeding voor digitalisering: 25 euro per begonnen uur. 

 

3.a.5  Groenaanleg Gitok 1 - Kapellensteenweg 501 ter hoogte van Van Dammedreef.  

   

B. Akkoord met het voorstel tot aanplanting én de aankoop van de benodigde 

planten/struiken. 

 

3.b  RUIMTELIJKE ORDENING  

   
3.b.1  Bouwaanvragen  

   

B. Akkoord met voorstellen van de dienst. 

 

Steen Vastgoed - project Canadezenlaan: weigering. 

Verkaveling Matthyssen-Brughmans en Boden-Maly: intrekking van verkavelingsaanvraag 

 

3.b.2  KMO-zone Bosduin: kandidatuur voor aankoop perceel grond.  

   

K.  
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3.c  OPENBARE WERKEN  

   
3.c.1  Herijking van de waterlopen in het kader van doorbraak 63 'Waterbeleid en -

beheer'.  

   

B. Goedkeuring van onderhoud van de vijzel van Riolink naar provincie Antwerpen. 

 

3.c.2  Veegwerken 2017: goedkeuring van het lastenboek, de raming, de gunningswijze 

+ aan te schrijven firma's.  

   

B. Goedkeuring van het lastenboek, de raming (42.215,69 euro inclusief btw), de 

gunningswijze en de aan te schrijven firma's. 

 

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  Aankoop van kunstwerken van kunstschilder Frans Van Kuyck.  

   

B. Akkoord voor de aankoop van 3 kunstwerken (link met Kalmthout). Onderhandelen met 

eigenaar. 
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4.d.2  Vlaamse overheid - Oproep tot deelname aan het project 'Vredesbomen 1918 - 

2018'.  

   

K. Voorstel door groendienst. 

 

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.a.1  Receptie voor de nieuwe inwoners op vrijdag 3 maart 2017.  

   

K. 

 

5.a.2  Wijkvergaderingen 2017 - plaatsen en data.  

   

K. Start om 20.00 uur. 

 

Voorlopige data: 

14.03 

15.03  



 

 

 

Blad 5 

20.03  

21.03  

28.03  

 

Locaties worden later bepaald. 

 

5.b  ICT  

   

nihil 

 

5.c  PERSONEEL  

   

nihil 

 

5.d  ONDERWIJS  

   
5.d.1  Gitok bovenbouw: ontslag van een leerkracht.  

   

B. Leerkracht wordt ontslagen. 

B. Sc verleent dienstvrijstelling tijdens opzegperiode. 

 

5.d.2  Gitok bovenbouw: aanstelling van Robin Sprangers als ad-interim leerkracht TV.  

   

B. Wordt aangesteld. 

 

5.d.3  Kadrie: aanstelling van Marleen Smets ter vervanging van Ilse Gijsbrechts.  

   

B. Wordt aangesteld. 

 

5.d.4  Ontwerp van de uitnodiging + de lijst met genodigden voor de officiële opening 

van het gebouw voor Gitok eerste graad.  

   

B. Akkoord. Ook buren (Van Cleuvenbergen + bewoners van Van Dammedreef) uitnodigen 

op officiële receptie.  

 

5.e  VARIA  

   
5.e.1  Vaststelling van de agenda voor de gemeenteraad van 30 januari 2017.  

   

B. 
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5.e.2  GAS-reglement.  

   

Op e.v. GR 

 

5 .e.3  Kennisname van het besluit van de burgemeester houdende vergunning voor het 

schenken van sterke dranken (2).  

   

- Officiële opening Gitok 1 op 18 en 19 februari 2017. 

- Refterlingenweekend op 5 en 6 mei 2017. 

 

K. 

 

5.e.4  Gebruik openbaar domein: feestweekend 90 jaar KLJ Achterbroek op 28, 29 en 30 

juli 2017.  

   

B. Toelating wordt verleend. 

 

5.f  TER ZITTING TOEGEVOEGD  

   
6  GOEDKEURING VERSLAG  

   
6.1  Goedkeuring van het verslag van het college van 9 januari 2017.  

   

B. Geen opmerkingen. 

 

 
Bijlage bij collegeverslag van 16 januari 2017. 
 
5. Kapaanvragen. 
 
- Erasmus Atheneum, Ganzendries 14, 2920 Kalmthout: voor het rooien van 3 treurwilgen 
en 2 sparren (kapvergunning van 30/03/2015 is nooit uitgevoerd, vragen verlenging) op 
haar eigendom Erasmuspad (t.h.v. nr. 12) - gunstig voor het rooien van 1 treurwilg en 2 
sparren (nrs 2 – 3 en 4) mits heraanplanting van heesters en bodembedekkers; ongunstig 
voor het rooien van 2 treurwilgen (nrs 1 en 5). Reden: voor dunning. 
- de heer en mevr. Balemans - Van Meel, Zilverenhoeksteenweg 60, 2920 Kalmthout: voor 
het rooien van 2 tamme kastanjebomen (noodkapping) op hun eigendom gelegen 
Pastorijdreef - gunstig voor het rooien van 2 tamme kastanjebomen mits heraanplanting 
van 2 inlandse eiken (stamomtrek 16/18 cm). Reden : de tamme kastanjebomen hangen 
erg schuin - het betreft hier een noodkapping. 
- Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout: voor het rooien van 1 
populier op haar eigendom gelegen langs de berm t.h.v. Scham nr. 10 - gunstig voor het 
rooien van 1 populier mits heraanplanting van 1 knotwilg (stamomtrek 14/16 cm). Reden : 
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de stam is ingerot. 
- de heer Alfons Boden, Gom. Van Geelstraat 65, 2920 Kalmthout: voor het rooien van 1 
Amerikaanse vogelkers op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 1 Amerikaanse 
vogelkers. Reden: het is een invasieve exoot. 
- Noordvlees Van Gool, Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout: voor het rooien van 2 berken en 
3 populieren op haar eigendom - gunstig voor het rooien van 2 berken en 3 populieren 
mits heraanplanting van 5 inlandse eiken (zijde Heiken) – stamomtrek 14/16 cm. Reden : 
de bomen zijn ziek en dood. 
- Vanthillo Gino, Francis, Myriam en Kristin, Kastanjedreef 5, 2920 Kalmthout: voor het 
rooien van 1 berk en 9 coniferen op hun eigendom gelegen Vogelenzangstraat 5 - gunstig 
voor het rooien van 1 berk en 9 coniferen mits heraanplanting van 2 inheemse 
hoogstambomen (op minstens 2.00 m afstand van perceelsgrens) – stamomtrek 14/16 cm. 
Reden: de bomen zijn ziek, dood en versleten. 
 
6. Milieuvergunningen. 
 
Milieuvergunningsaanvraag klasse 3. 
Dossiernummer : HB/3/2017/855 
Aanvrager : Bouwwerken Gebroeders Van Velthoven 
Adres aanvrager : Hofdreef, 2990 Loenhout 
Aanvraag ontvangen op 13/01/2017 
Categorie aanvraag : melding van een nieuwe inrichting 
Aard inrichting : bronbemailing 
Adres inrichting : Heidestatiestraat 25 
Kadastraal : 11022_F_0006_S_013_00 
Omschrijving aanvraag :  
53.2.2a. : Bronbemaling voor verwezenlijking van bouwkundige werken: 

 diepte: 9 meter 

 aantal putten: 5 verticale filters 

 bestemming van het grondwater: riolering 

 totaaldebiet: 5 m³/uur 

 einddatum: 24 februari 2017 
Vlarem-rubrieken : 53.2.2.a 
Advies milieudienst : geen bezwaar. 
Beslissing College : AKTENAME 
 
Milieuvergunningsaanvraag klasse 3. 
Dossiernummer : HB/3/2017/854 
Aanvrager : Arnouts David 
Adres aanvrager : Violetlaan 23, 2910 Essen 
Aanvraag ontvangen op 10/01/2017 
Categorie aanvraag : melding van een nieuwe inrichting 
Aard inrichting : propaangastank 
Adres inrichting : Petrus Janssensstraat (Dp) 10 
Kadastraal : 11022_B_0487_H_011_00 
Omschrijving aanvraag :  

- 17.1.2.2. :propaangastank 3 000 liter 
Vlarem-rubrieken : 17.1.2.2 
Avies milieudienst : geen bezwaar. 
Beslissing College : AKTENAME 
 
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1. 
Dossiernummer : HB/1/2016/885 
Aanvrager : Bart Van Looveren 
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Adres aanvrager : Blikstraat  63, 2920 Kalmthout 
Dossier ontvangen op 12/09/2016 
Categorie aanvraag : hernieuwing van een vergunning van een bestaande inrichting 
Aard inrichting : LANDBOUWBEDRIJF (VARKENS) 
Adres inrichting : Blikstraat 63 
Kadastraal : Afdeling 2, sectie C, nrs. 55a en 57d 
Omschrijving aanvraag : 
Het verder exploiteren van een varkensbedrijf na verandering door wijziging, uitbreiding en 
toevoeging van het kadastrale perceel 2 C 55A, omvattend: 

- stalplaatsen voor 3.996 varkens (273 zeugen, 84 opfokzeugen, 42 andere varkens 
> 110 kg en 3.597 vleesvarkens) (uitbreiding met plaatsen voor 1.464 varkens en 
wijziging door omvorming van stalplaatsen, interne reorganisatie van de 
stalplaatsen, wijziging van ammoniakemissiearm stalsysteem en verwijdering van 
de mobiele mestscheider) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1); 

- het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1); 

- de opslag van 4.505 kg mazout in een bovengrondse tank van 5.300 liter (wijziging 
door van rechtswege verval van de bovengrondse mazouttank van 2.000 liter en 
regularisatie van de tank van 5.300 liter, voorheen vergund als tank van 5.000 liter) 
(17.3.2.1.1.1.b); 

- de opslag van 7.783 m³ dierlijke mest (mengmest) (uitbreiding met 2.783 m³) 
(28.2.c.2); 

- een noodstroomgenerator gevoed met mazout met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 47,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder 
dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (uitbreiding) (31.1.1.b); 

- een voederkeuken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 50 kW (uitbreiding) 
(45.13.d.1.b); 

- de opslag van 1.300 m³ groenvoeders (uitbreiding) (54.14.3); 

- een bronbemaling tijdens de bouwwerkzaamheden met een maximumdebiet van 
30.000 m³/jaar (53.2.2.a); 

een grondwaterwinning op een diepte van 163 m met een opgepompt debiet van 35 
m³/dag en 10.640 m³/jaar (uitbreiding met 14 m³/dag en 3.040 m³/jaar) (53.8.2); 
Vlarem-rubrieken : 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.2 - 31.1.1.b - 
45.13.d.1.b - 45.14.3 - 53.2.2.a - 53.8.2 
Beslissing Bestendige Deputatie : Aan de heer Bart Van Looveren, wonende Blikstraat 63 
in Klamthout, wordt onder de vorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning 
verleend om een varkensbedrijf gelegen Blikstraat 63 in Klamthout, verder te exploiteren 
na vernandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging van het kadastrale perceel 
2_C_55A, omvattend: 
zie omschrijving 
De lopende vergunnngen worden opgeheven vanaf de realisatie van de veranderingen 
Datum beslissing Bestendige Deputatie : 12/01/2017 
De beslissing wordt bekendgemaakt van 23/01/2017 tot en met 23/02/2017. 
KENNISNAME. 
 
9. Bouwaanvragen. 
 
1. Bouwaanvragen : 
 
Reguliere procedure 
 
1. Uyttersprot Willy, Turfvaartlaan 11, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Turfvaartlaan   Sie B nr. 320 a 3 
 Strekkende tot het rooien van een inlandse eik. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
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2. Steen Vastgoed NV, Van Hoydonck Frank, Hoogboomsteenweg 181 b2, 2950 

Kapellen 
 Perceel gelegen Canadezenlaan 16-18  Sie F nr. 4 k 23, 4 l 23 
 Strekkende tot het bouwen van 21 serviceflats met 1 gemeenschappelijke ruimte en 

ondergrondse parking + afbraak van 2 woningen. 
 Openbaarmaking van 17/10/2016 t/m 15/11/2016 : 7 bezwaarinschriften ingediend, in 

totaal ondertekend door 87 personen. 
 Beslissing Schepencollege i.v.m. bezwaarschriften : ONTVANKELIJK, GEGROND 
 Beslissing Schepencollege : WEIGERING 
 
3. De Becker Peter, Turfvaartlaan 25, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Turfvaartlaan   Sie B nr. 237 a 
 Strekkende tot het rooien van een beuk 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
2. Verkavelingen : 
 
1. Matthyssen-Brughmans & Boden-Maly, p.a. Starrenhoflaan 44/19, 2950 Kapellen 
 Perceel gelegen Dennendreef  Sie F nr. 4 g 24 
 Strekkende tot het verkavelen van grond in 3 loten 
 Kennisgeving intrekking aanvraag. 
 
3. Beroepen : 
 
1. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende het verzoek een nieuw openbaar 

onderzoek te organiseren naar aanleiding van het verkavelingsberoep van VDM sale 
concept NV tegen weigering verkavelingsvergunning Mastendreef. 
Openbaar onderzoek van 12 december 2016 t/m 10 januari 2017 : geen bezwaren 
ingekomen 
Kennisname college. 
 

2. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende de kennisgeving tot het organiseren 
van een hoorzitting op 7 februari 2017 naar aanleiding van het verkavelingsberoep 
van VDM sale concept NV tegen weigering verkavelingsvergunning Mastendreef. 

 

  

 


