BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
14 september 2015 te 20.00 uur, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
2.

Aanstelling lid van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen.

Financiële dienst.
3.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met IGO voor lokaal woonbeleid (inzet kadastraal
controleur).
4.

Opheffing van het retributiereglement van 30.06.2008 op de verkoop van winkeltassen.

5.

Vaststelling van het belastingreglement voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon
huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, het grofvuil en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval.

6.

Wijziging van het retributiereglement van 21.03.2013 op de prestaties uitgevoerd door
stadspersoneel.

Personeelsdienst.
7.
Kennisneming jaarrekening 2014 van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.
Cultuurdienst.
8.
Goedkeuring van de beheersovereenkomst van de Maagdentoren van Zichem met de Vlaamse
Overheid.
Dienst toerisme.
9.
Instemming met het project "Ontmoetingsplaatsen in de Demervallei".
Stedenbouw.
10. Voorlopige aanvaarding RUP zonevreemd woonlint Bredeveldstraat.
11.

Voorlopige aanvaarding RUP zonevreemd woonlint Oude Baan - N127.

12.

Voorlopige aanvaarding RUP zonevreemd woonlint N10 Oost.

13.

Voorlopige aanvaarding RUP uitbreiding bedrijventerrein Schuttersveld.

14.

Goedkeuring tracé insteek Zandstraat A/172/2015 tot het bouwen van 10 laag energetische
woningen met wegenis- en rioleringswerken en gratis grondafstand gelegen Zandstraat te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, FIVAST NV vertegenwoordigd door de heer Paul Bouwman met
adres Gasthuisstraat 2 bus1 te 2400 Mol.

15.

Goedkeuring wegenis insteek Zandstraat A/172/2015 tot het bouwen van 10 laag energetische
woningen met wegenis- en rioleringswerken en gratis grondafstand gelegen Zandstraat te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, FIVAST NV vertegenwoordigd door de heer Paul Bouwman met
adres Gasthuisstraat 2 bus1 te 2400 Mol.

16.

Goedkeuring tracé insteek Lindenlaan S/29/2015 tot herverdeling van het lot 81 in 6 bouwloten
voor open bebouwing met wegenis en grondafstand gelegen Lindenlaan - Olmenlaan te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, ALEN Jos met adres Leuvensesteenweg 97 te 3293 Diest.

17.

Goedkeuring wegenis insteek Lindenlaan S/29/2015 tot herverdeling van het lot 81 in 6
bouwloten voor open bebouwing met wegenis en grondafstand gelegen Lindenlaan Olmenlaan te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, ALEN Jos met adres Leuvensesteenweg nr. 97 te
3293 Diest.

18.

Goedkeuring aanpassing - optimalisering wegprofiel Poortberg, Abdijstraat ter hoogte van de
abdij in het kader van het inrichtingsplan Poort Averbode.

Grondgebiedzaken.
19. Goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 83 van Zichem en
bijhorend rooilijnplan.
20.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot gratis grondafstand van een perceel grond
langs Nieuwland-Hoeve (De Wit-Michils).

Milieudienst.
21. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeente Scherpenheuvel-Zichem en IGO in het kader van het project
'Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' voor het dienstjaar 2016.
22.

Intekening op de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden intergemeentelijke samenwerking, dienstjaar 2016.

Mondelinge vragen

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 04.09.2015.
De Gemeentesecretaris dd.,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Eva Poelemans

Geert Janssens

