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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
8 januari 2019
Aanwezig:
De heer Patrick Lismont, burgemeester
De heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie,
derde schepen; mevrouw Annick Princen, voorzitter bijzonder comité
De heer Marcel Houbey, algemeen directeur
Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 27/12/2018
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 27/12/2018 goed.
Verdeling onroerend goed
Artikel 1
Omtrent bovenvermeld plan tot verdeling van het perceel gelegen te Boekhout sectie A nrs. 151g,
151f worden geen opmerkingen gemaakt.
Artikel 2
Een eensluidend afschrift van huidig besluit zal aan de instrumenterende notaris op het stuk worden
overgemaakt.
Afwijking geluidsnorm
Artikel 1
Aan Danny Goyens, Leef, Den Kulter 94, 3890 Gingelom wordt toelating verleend tot overschrijding
van de geluidsnorm voor het organiseren van een feest met muziek nl. Après Ski fuif op vrijdag 25
januari 2019 vanaf 19u30 tot zaterdag 26 januari 2019 03u00, in de zaal van het Pachthof,
Thewitstraat 8, 3891 Borlo met geluidsnorm > 85dB(A) en < 95 dB(A).
Artikel 2
Bij een geluidsniveau > 85dB(A) en <95dB(A) is een geluidsmeting verplicht en moet het gemeten
volume steeds zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan de aanvrager en aan de korpschef van de Lokale Politie.
Afwijking geluidsnorm
Artikel 1
Aan Karine Jacquet, Boekhout het dorp, Boekhoutstraat 31, 3890 Gingelomwordt toelating verleend
tot overschrijding van de geluidsnorm voor het organiseren van een feest met muziek op zaterdag 19
januari 2019 vanaf 17u00 tot zondag 20 januari 2019 04u00, in het Dennenhof te Boekhoutstraat 23,
3890 Gingelom met geluidsnorm > 85dB(A) en < 95 dB(A).
Artikel 2
Bij een geluidsniveau > 85dB(A) en <95dB(A) is een geluidsmeting verplicht en moet het gemeten
volume steeds zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan de aanvrager en aan de korpschef van de Lokale Politie.

Toelichting SmartBelgium Services - Belfius : ontwerp externe omgevingsanalyse
Artikel 1
Het College neemt akte van het voorontwerp.
Behandeling boetes voor snelheidsovertredingen door personeelsleden van gemeente en
OCMW bij het maken van dienstreizen
Artikel 1
Het besluit van 8 maart 2016 betreffende de behandeling van boetes voor snelheidsovertredingen
door personeelsleden van gemeente en OCMW bij het maken van dienstreizen wordt ingetrokken.
Artikel 2
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de personeelsleden van gemeente en OCMW
Wijk-werken: aanduiden nieuwe afgevaardigden projectverening 'Wijk-werken Haspengouw'
Artikel 1
Het schepencollege stelt voor om de volgende personen af te vaardigen voor de projectvereniging 'Wijkwerken Haspengouw': Ingrid Scheepers als stemgerechtigd lid.
Aan de leden van de oppositie in de gemeenteraad zal gevraagd worden om een kandidaat voor te dragen
als lid met raadgevende stem.

