
 

GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2015 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 27 

april 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 27 april 

2015. 

 

 

O.P.2. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Beslissing tot het plaatsen van een stopbord in de Palokerstraat. 

 

De raad beslist het agendapunt, houdende goedkeuring van een aanvullend 

verkeersreglement voor de Palokerstraat, in te trekken. 

 

 

O.P.3. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Parkeerverbod aan de ingang van de parking van het treinstation 

Groenendaal. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende de 

instelling van een parkeerverbod aan de ingang van de parking van het station 

van Groenendaal. 

 

 

O.P.4. Technische dienst. Bouw kinderdagverblijf. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze aanstelling van een ontwerper. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een opdracht, met als voorwerp de aanstelling 

van een ontwerper voor de bouw van een kinderdagverblijf. De opdracht, 

waarvan de waarde geraamd wordt op 180.000 euro, wordt gegund via een open 

offertevraag. Het bestek wordt goedgekeurd. 

 

 

O.P.5. Gemeentesecretaris. Handelspand hoek H.Caronstraat en 

E.Vandenbroeckstraat. Goedkeuring huurovereenkomst. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een huurovereenkomst, met betrekking tot een 

handelspand, gelegen in de E. Vandenbroeckstraat 16/01, eigendom van 

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. De maandelijkse 

huurvergoeding bedraagt, conform schatting, 780 euro. 

 

 



 

O.P.6. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering en agenda algemene vergadering, vaststelling mandaten. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering alsook 

aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale Interrand van 24 juni 2015 en draagt de volmachtdragers van 

de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 

gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 

Aanduiding van een afgevaardigde. 

 

De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van de vzw Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten van 11 juni 2015 . 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 

Aanduiding van een plaatsvervanger. 

 

De raad duidt dhr. Steven Coppens aan als plaatsvervanger van de 

afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering 

van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 11 juni 2015 . 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt raadslid Patrick 

Demaerschalk i.v.m. de heraanleg van het Gemeenteplein. 

 

De raad hecht geen goedkeuring aan het aanvullend agendapunt, ingediend door 

raadslid Patrick Demaerschalk, inzake - onder meer - het realiseren van een 

proefopstelling voor het parkeren op het Gemeenteplein. 

 

 

 


