
 

 

Agenda College van burgemeester en schepenen 

 
 

Datum: 18-04-2017 

Tijd: 09:00 - 10:30 

Locatie: Schepenzaal 

Voorzitter: Lukas Jacobs 

Toelichting: Verontschuldigd: DVP Iedereen aanwezig Secretaris: VGA 

 

 

 

Punt Omschrijving 

    

1  UITGESTELDE PUNTEN  

   
2  FINANCIEN  

   
2.1  Mandaten en bestelbons  

   

B. 

 

2.2  Lijst van onwaardenstaten  

   

B. Lijst van onwaardenstaten worden goedgekeurd. 

 

2.3  Vlaamse Regering: omzendbrief met de nadere regels voor de schuldovername in 

het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.  

   

K. 

 

2.4  Centraal kerkbestuur: verslag van de vergadering van de kerkraad van 29 maart 

2017.  

   

K. 

 

2.5  Sint-Jozefparochie: verslag van de kerkraad van 29 maart 2017.  

   

K. 

 

3  GRONDGEBONDEN ZAKEN  

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

   

- Kris Van Eeckelen 

- Van Thillo-Michielsen 

- Frederik Van den buijs 

- Conny Pieterse 

- Elisa Van de Keybus 

- Guy Cassimon 

 

B. Akkoord met voorstellen van de dienst. 

 

3.a.2  Milieuvergunningen  

   

- de Rooij Shirley (kl.3) 

- Akkerbosch bvba (kl.1) 

 

B.  

 

3.a.3  Niet ingedeelde muziekactiviteiten  

   

- Heibos SV - jeugddag op 30 april 2017 

- Chiro Si-Jo Heide - Heide Live op 12 mei 2017 

- LG Kalmthout - Hoevefeesten op 16 juni 2017 

- Vzw Dorpsraad Achterbroek - Kermisterras op 9 juli 2017. 

 

B. Wordt toegelaten. 

 

3.a.4  Schade aan patrimonium: Sierpeer ter hoogte van Kapellensteenweg 296 - eis tot 

schadevergoeding.  

   

B. Akkoord met voorstel: wondverzorging + btw + administratiekosten. Totaal: 200,05 euro. 

 

3.a.5  GROS: advies voor het toekennen van noodhulp aan Peru ten gevolge van El Niño.  

   

B. Noodhulp voor een bedrag van 1.250 euro. 

 

3.a.6  GROS: advies voor het toekennen van noodhulp voor 'hongersnood 12-12'.  

   

B. Noodhulp voor een bedrag van 1.250 euro. 

 

3.a.7  Goedkeuring van het bestek, de raming en wijze van gunnen voor het maaien van 
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de bermen  

   

B. Goedkeuring van het bestek, de raming (52.491,08 euro btw inclusief) + wijze van 

gunning (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) + lijst met aannemers. 

 

3.b  RUIMTELIJKE ORDENING  

   
3.b.1  Bouwaanvragen  

   

B. Akkoord met voorstellen van de dienst. 

 

Kevin Van Hees: positief advies voor de bouw van een eigen woning. 

Vergunningenregister: woningen Beauvoislaan 40 en 42 

 

3.b.2  Vraag van het Kadaster voor de aanduiding van een aanwijzend schatter.  

   

B. Aanstelling van Patrick Reynaerts als aanwijzend schatter. 

 

3.c  OPENBARE WERKEN  

   
3.c.1  Sportvloer sporthal Achterbroek - stand van zaken.  

   

B. Akkoord met het advies van de dienst Openbare Werken - niet ingaan op tegenvoorstel 

van de firma Brems. 

 

3.c.2  Meerwerken aan het dorpshuis te Nieuwmoer  

   

B. Akkoord met meerwerken voor een bedrag van 85.823 euro (btw inclusief). 

 

3.c.3  Heraanleg van de Ijzerenwegstraat: offertes voor openbare verlichting - Eandis.  

   

B. Akkoord met offerte van Eandis voor een bedrag van 8.871,80 euro btw inclusief. 

 

3.c.4  Turfvaartlaan: offerte voor openbare verlichting - Eandis.  

   

B. Akkoord met offerte van Eandis voor een bedrag van 1.633,83 euro btw inclusief. 

 

3.c.5  Sportpark fase 3 - goedkeuring van de eindafrekening.  

   

Verdaagd. 



 

 

 

4 

 

3.d  MOBILITEIT  

   
3.d.1  Actualisatie van het mobiliteitsplan: synthesenota.  

   

Kennisname. 

 

3.d.2  Brief Vlaamse overheid over de opstart van de vervoerregio Antwerpen - 

Toekomstverbond.  

   

Kennisname. 

 

4  PERSOONSGEBONDEN ZAKEN  

   
4.a  BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND  

   
4.a.1  Dienst burgerzaken - project "Mobiele ambtenaar".  

   

B. Akkoord met voorstel. 

 

4.a.2  Feestcomité van de 50-jarigen van Nieuwmoer: aanvraag van adreslijst van alle 50-

jarigen.  

   

B. Adreslijst mag worden afgeleverd. 

 

4.b  JEUGD  

   
4.b.1  Jeugdraad Kalmthout: verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 

van 22 maart 2017 en 12 april 2017.  

   

Kennisname. 

 

4.c  SPORT  

   
4.c.1  Ambtenarensportdag op donderdag 8 juni 2017.  

   

B. Akkoord met het voorstel (zoals voorgaande jaren): 

- dienstverlening moet gewaarborgd blijven; 

- deelnemende ambtenaar krijgt halve dag dienstvrijstelling en moet halve dag vakantie 

nemen. 
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4.d  CULTUUR  

   

Nihil 

 

4.e  TOERISME  

   

Nihil 

 

4.f  WELZIJN  

   
4.f.1  Financiële bijdrage BOV-coach (Bewegen Op Verwijzing).  

   

B. Akkoord voor het voorzien van 200 euro voor BOV-coach. 

 

4.f.2  Ouderenadviesraad: verslag van de vergadering van 31 maart 2017.  

   

K. 

 

4.g  OCMW  

   
4.g.1  Raad voor maatschappelijk welzijn: overzichtslijst van de beslissingen van 20 maart 

2017.  

   

B. Geen opmerkingen. 

 

4.h  BIBLIOTHEEK  

   

Nihil 

 

5  SECRETARIAAT  

   
5.a  COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN  

   

Nihil 
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5.b  ICT  

   

Nihil 

 

5.c  PERSONEEL  

   
5.c.1  Gemeentelijke ziekenwagendienst: inschakeling van een occasionele vrijwilliger.  

   

B. Pieter van Turnhout kan ingeschakeld worden als occasionele vrijwilliger. 

 

5.c.2  IGEAN milieu & veiligheid: intergemeentelijke opdracht - aanstelling van een 

preventieadviseur psychosociale aspecten.  

   

K. 

 

5.d  ONDERWIJS  

   
5.d.1  Kadrie: aanvraag van een verlofstelsel door Anke Van Gestel, onderwijzeres.  

   

B. Akkoord. 

 

5.d.2  Kadrie: aanvraag van een verlofstelsel door Lotte Van Gils, onderwijzeres.  

   

B. Akkoord. 

 

5.d.3  Maatjes: aanvraag vervoer van bagage tijdens ontdekkingsklassen op 22 mei 2017.  

   

Verdaagd. 

 

5.d.4  Muzarto: kennisgeving van de verdeelsleutel 2016.  

   

K.  

40,4 procent voor Essen en 59,6 procent voor Kalmthout. 

 

5.e  VARIA  

   
5.e.1  Aanvraag standplaats aan het Willy Vandersteenplein voor de verkoop van 

aardbeien.  
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B. Akkoord met aanvraag. 

 

5.e.2  Gebruik van openbaar domein: Buitenspeeldag Zandstraat op 19 april 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.3  Gebruik van het openbaar domein: Voetbaltornooi J-Cup op 1 mei 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.4  Gebruik van openbaar domein: voettocht van Nieuwmoer naar Nispen op 7 mei 

2017.  

   

Kennisname. 

 

5.e.5  Gebruik van het openbaar domein: 4de Bessemaairit op 25 juni 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.6  Gebruik van het openbaar domein: opendeurweekend van brandweer post 

Kalmthout op 23 en 25 juni 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.7  Gebruik van het openbaar domein: kermisterras Achterbroek op 9 juli 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.8  Gebruik van het openbaar domein: buurtfeest in de Victorine Van Mechelenlaan op 

26 augustus 2017.  

   

B. Wordt toegelaten. 

 

5.e.9  Dorpsraad Achterbroek vzw: verslag van de vergadering van de raad van bestuur 

van 22 maart 2017.  

   

Kennisname. 
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5.e.10  Gebruik van het openbaar domein: filmopnames in Hazendreef 25 op 2 mei 2017.  

   
5.f  TER ZITTING TOEGEVOEGD  

   
6  GOEDKEURING VERSLAG  

   
6.1  Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het college van 3 april 2017.  

   

B. Geen opmerkingen. 

 

 
Bijlage bij collegeverslag van 18 april 2017 
 
6. Kapaanvragen.  
 
- de heer Van Eeckelen Kris, Kapellaan 48, 2920 Kalmthout: voor het vellen van 2 
haagbeuk op zijn eigendom - gunstig voor het vellen van 2 haagbeuk mits heraanplanting 
van 3 lopende meter haagbeuk. Reden: de haagbeuken zijn dood en ingerot. 
- de heer en mevrouw Van Thillo-Michielsen, Bezemheidelaan 65, Kalmthout: voor het 
vellen van 1 kastanje en 1 spar op hun eigendom - gunstig voor het vellen van 1 tamme 
kastanje en 1 spar. Reden: de tamme kastanje is dood is de spar helt zwaar over. 
- de heer Van den Buys Frederik, De Burburestraat 28 bus 3, 2000 Antwerpen: voor het 
vellen van 1 notenboom op zijn eigendom gelegen Kapellensteenweg 359 - de boom is 
reeds gerooid. (deze aanvraag is een regularisatie) Heraanplanting is verplicht: 1 
inheemse hoogstamboom - stamomtrek 18/20 cm. Reden: de notenboom was beschadigd 
door auto's en vrachtwagens. 
- mevrouw Pieterse Conny, Beauvoislaan 21, 2920 Kalmthout: voor het rooien van 1 berk 
op haar eigendom - gunstig voor het rooien van 1 berk mits heraanplanting van 1 
inheemse hoogstamboom, stamomtrek 14/16 cm. Reden: de berk is ziek en de stam 
ingerot. 
- mevrouw Van de Keybus Elisa, Bloemstraat 21, 2920 Kalmthout: voor het rooien van 1 
kerselaar en 1 conifeer op haar eigendom - gunstig voor het rooien van 1 kerselaar en 1 
conifeer. Reden: de kerselaar en conifeer zijn ziek. 
- de heer Cassimon Guy, Kapelstraat 42, 2920 Kalmthout: voor het rooien van een 
tweestammige Amerikaanse eik op zijn eigendom gelegen Eikenlaan 31 - gunstig voor het 
rooien van een tweestammige Amerikaanse eik mits heraanplanting van 1 inheemse 
loofboom (stamomtrek 20/25 cm - vb. zoete kers, linde) zoals aangeduid op bijgevoegd 
plan. 
Reden: de boom plakoksel vertoont en er kans is op scheurvorming. 
 
7. Milieuvergunningen. 
 

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1. 

Dossiernummer : HB/1/2016/889 
Aanvrager : Akkerbosch bvba 
Adres aanvrager : Kapelstraat (Ab) 71, 2920 Kalmthout 
Dossier ontvangen op 27/12/2016 



 

 

 

9 

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: 
‒ uitbreiding met de opslag van 500 ton B-hout en verplaatsing van 1.000 ton papier dat 
buiten werd opgeslagen naar binnen aan lijn 1 tot in totaal het opslaan en mechanisch 
behandelen van 17.000 ton papier en karton (14.000 ton in loods, 2.000 ton buiten en 
1.000 ton onder afdak), 150 ton plastiek, 150 ton hout, 500 ton B-hout en 9 ton piepschuim 
met behulp van diverse machines voor het sorteren en mechanisch behandelen met een 
gezamenlijk vermogen van 558,15 kW (2.2.2.f.2);  
‒ omzetting ingevolge indeling conform de CLP-verordening zodat de inrichting wat betreft 
de opslag en verdeling van brandbare en gevaarlijke stoffen omvat: 
● 3 brandstofverdeelslangen (6.5.3); 

● tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten: 

Product Hoeveelheid Opslagwijze 
bg.: bovengronds 
dw.: dubbelwandig 
ingegr.: ingegraven 

6.4.1 17.3.2.1.1.2 17.3.6.1.a 17.3.7.1.a 
kg liter 

olie  1.200 vaten x    

hydraulische 
olie 

 1.600 bg. dw. tank x    

motorolie  1.600 bg. dw. tank x    

antrivries 891 800 vaten   x x 

diesel 25.500 30.000 bg. dw. tank  X   

stookolie 4.250 5.000 bg. dw. tank  X   

lichte 
stookolie 

12.750 15.000 dw. ingegr. tank  X   

TOTAAL 43.391 55.200  4.400 
liter 

42.500 kg 891 kg 891 kg 

 
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; 
 
Beslissing Bestendige Deputatie : Aan de bvba Akkerbosch, gevestigd Kapelstraat 71 te 
Kalmthout, wordt onder de voorwaarden van onderhavig besluit de vergunning verleend 
om een kippenbedrijf, gelegen Kapelstraat 71 te Kalmthout, te veranderen door uitbreiding 
en wijziging als volgt: 
zie omschrijving 
Datum beslissing Bestendige Deputatie : 12/04/2017 
 
De beslissing wordt bekendgemaakt van 22/04/2017 tot en met 22/05/2017. 
 

KENNISGEVING 

Milieuvergunningsaanvraag klasse 3. 

Dossiernummer : HB/3/2017/865 
Aanvrager : de Rooij Shirley 
Adres aanvrager : ,  
Aanvraag ontvangen op 6/04/2017 
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Categorie aanvraag : melding van een nieuwe inrichting 
 
Aard inrichting : hondenkennel 
Adres inrichting : Kinderwelzijnstraat (C) 37 
Kadastraal :  
11022_F_0001_M_082_00; 11022_F_0001_L_082_00; 11022_F_0001_N_082_00; 
11022_F_0001_E_090_00 
 
Omschrijving aanvraag :  
rubriek 9.9.1: houden van 5 volwassen honden 
Vlarem-rubrieken : 9.9.1 
 
Advies milieudienst : geen bezwaar. 
 
Beslissing College : AKTENAME. 
 
13. Bouwaanvragen. 
 
1. Bouwaanvragen : 
 
Reguliere procedure 
 
1. Lernout Joost & Willemen Mieke, Wipstraat 20, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Wipstraat  Sie E nr. 8 n2,  
 Strekkende tot het verbouwen van een woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
2. Wedebo Vastgoed bvba, Middendreef 25, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Rozeneind    Sie G nr. 402 g 2 
 Strekkende tot het bouwen van een woning (lot 9) 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
3. Wedebo Vastgoed bvba, Middendreef 25, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Rozeneind    Sie G nr. 402 g 2 
 Strekkende tot het bouwen van een woning (lot 10) 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
4. Boden Bram & Maly Karolien, Driehoekstraat 6/1, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Dennendreef    Sie F nr. 4 g 24 
 Strekkende tot het bouwen van een woning 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
5. Smol Steven – De Lauwer Sara, Rodeweg 19, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Rodeweg    Sie E nr. 590 p 24 
 Strekkende tot het bouwen van een dakkapel op bestaande woning. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
6. Paco NV, Jean-Pierre Kokx, Steenweg op Gierle 258, 2300 Turnhout 

Perceel gelegen Essensteenweg Sie  C nr. 491 w 
Strekkende tot het aanleggen van een tijdelijke verharding (noodoprit) 
Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 

 
7. Van den Bergh Joris, Kapelstraat 25, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Kapelstraat  Sie  D nr. 65 w 2 
 Strekkende tot het vergroten van een buitenpiste, herschikken paddock, verlengen 

kuilen,verleggen gracht en ophogen grond. 
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 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
8. Vangheel Timothy – Boden Anke, Heuvel 15, 2920 Kalmthout 
 Perceel gelegen Heuvel    Sie G nr. 846 n 2 
 Strekkende tot het verbouwen + uitbreiden van een woning. 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
9. Samsep Investments bvba, Van de Keybus Frans, Beverdonkstraat 20, 2920 

Kalmthout 
 Perceel gelegen Kapellensteenweg   Sie  F nr. 1 p25, 1 l105, 1 s88, 1 

n44 
 Strekkende tot het slopen van 2 woningen en bouwen van 12 appartementen + 

garage 
 Openbaarmaking van 27-02-2017 t/m 29-03-2017 : geen bezwaren ingekomen 
 Beslissing Schepencollege : VERGUNNING 
 
Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
 
1. Beroep Donckers tegen beslissing Deputatie inzake verkaveling Putsesteenweg 38 

(Cuylitshof). 
Nota m.b.t. Tussenkomst in dossier namens de gemeente Kalmthout. 

 
2. Beroepen : 
 
1. Kennisgeving schrijven vanwege Studio Noord architectuur houdende de 

kennisgeving van het indienen van een bouwberoep tegen de weigeringsbeslissing 
van het College afgeleverd aan Janssens Leo en Ria voor het slopen van bestaande 
woningen en het bouwen van appartementen gelegen Foxemaatstraat + nota dienst 
RO. 
Beslissing Schepencollege : akkoord met nota dienst RO. 

 
2. Schrijven Provinciebestuur Antwerpen houdende de kennisgeving van het indienen 

van een bouwberoep door Studio Noord architectuur tegen de weigeringsbeslissing 
van het College afgeleverd aan Janssens Leo en Ria voor het slopen van bestaande 
woningen en het bouwen van appartementen gelegen Foxemaatstraat. 

 
3. Schrijven vanwege ruimte Vlaanderen houdende de kennisgeving van het indienen 

van een bouwberoep tegen de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan Van 
Looveren – De Maeyer  voor het bouwen van een hoeve en slopen van bestaande 
gebouwen gelegen aan de Zwanenberg. 
 

 
3. Bouwmisdrijven : 
 
1. PV wegens bouwmisdrijf lastens Herrijgers Dirk (zaakvoerder Hervado bvba) wegens 

het aanleggen van verhardingen zonder vergunning op het terrein gelegen 
Brasschaatsteenweg 156 
+ bekrachtigsbeslissing stillegging der werken door gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur 

 
 
4. Diversen : 
 
1. Schrijven vanwege FOD Binnenlandse Zaken met het verzoek advies uit te brengen 

over de vraag van de heer Van Hees Kevin, industrieel ingenieur electromechanica, 
om zelf plans te mogen tekenen en controle op de werken uit te voeren voor de bouw 
van een eigen woning aan de Achterbroeksteenweg. 
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  Advies Schepencollege : Gunstig. De aanvrager toont op voldoende wijze dat hij 
beschikt over voldoende kennis en bekwaamheid. 

 
2.  Vraag tot opname in het gemeentelijke vergunningenregister van de woningen 

Beauvoislaan 40 en 42 als vergund geacht.   
Beslissing Schepencollege : Opname in het gemeentelijke vergunningenregister als 
vergund geacht. 

 
  

 


