ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
28/06/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het college keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
002

Goedkeuring bestelbonnen volgens de vereenvoudigde procedure voor opdrachten
van maximum € 30.000,00 exclusief btw

Het college keurt de voorliggende bestelbonnen goed.
003

Stedelijke basisschool Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling van
korte duur van twee onderwijzers in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van 2 onderwijzers in een
wervingsambt.
004

Stedelijke basisschool Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van korte duur van een
onderwijzer en een kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van een onderwijzer en een
kleuteronderwijzer in een wervingsambt.
005

Van ambtswege inschrijving in de bevolkingsregisters

Het college keurt volgend dossier goed: 2021-0841
006

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
- 2021-1364
- 2021-1339

007

Goedkeuring muziekactiviteit 'Bilzen feest' op vrijdag, zaterdag en zondag 9-10-11 juli
2021 in open lucht op het Jazz Bilzenplein

Het college verleent een toelating voor de muziekactiviteit 'Bilzen feest' van de dienst evenementen
van de stad Bilzen op vrijdag, zaterdag en zondag 9-10-11 juli 2021 in openlucht op het Jazz
Bilzenplein.
008

Terrasvergunning Malibu Waltwilder

Het college verleent goedkeuring aan de horecazaak Malibu voor het plaatsen van een terras.
009

Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
- een eucharistieviering te Schoonbeek op 15 augustus 2021
- een 'Kom op tegen kanker barbecue' te Beverst op 22 augustus 2021.
010

Herinrichting stationsomgeving Bilzen - bestek PG1338-80214C: goedkeuring
definitieve oplevering

Het college keurt de definitieve oplevering van bovengenoemde opdracht goed.
011

Edelhof Munsterbilzen - Deel A: bouwkundige cascorestauratie - bestek 3P-1847:
goedkeuring definitieve oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de definitieve oplevering van bovengenoemde opdracht.
012

Aanleg riolering en wegeniswerken Spoorwegstraat (BIL3008) – besteknummer
BE0117000622: Goedkeuring definitieve oplevering

Het college keurt de definitieve oplevering van bovengenoemde opdracht goed.
013

Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen - perceel 4 - bestek 206/20:
goedkeuring voorlopige oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de voorlopige oplevering van perceel 4 bij bovengenoemde
opdracht.
014

Afgifte werkvergunning Proximus - Vliegenbergstraat - 89BILO-JMS 493020 en
kenmerk stad Bilzen WV2021/382

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 493020
en kenmerk stad Bilzen WV2021/382.
Proximus voorziet het leggen van kabel ter hoogte van de Vliegenbergstraat te Martenslinde.

015

Afgifte werkvergunning Fluvius - outdoorfitness en skatebaan Eikenlaan - P/052417 WV2021/383

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor het plaatsen van
bijkomende verlichting aan de outdoorfitness en skatebaan in de Eikenlaan te Bilzen projectnummer Fluvius P/052417 en kenmerk stad Bilzen WV2021/383.
016

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Natveld - P/051118 WV2021/384

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummper
P/051118 en kenmerk stad Bilzen WV2021/384. Fluvius voorziet de aanleg van elektriciteit LS,
openbare verlichting, kabeltelevisie DL-lijn en lagedruk gasnet ter hoogte van Natveld te Bilzen.
017

Afgifte werkvergunning Proximus - Natveld - 89BILO-JMS 480511 -WV2021/385

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 480511
en kenmerk stad Bilzen WV2021/385. Proximus voorziet het leggen van SRV (glasvezel) + bak +
DTP-X (ondergrondse aansluitpunten voor glasvezel) ter hoogte van Natveld te Bilzen.
018

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 25

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 25.
019

Dossiers urbanisatie - SC 28/06/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
020

Bezwaarschrift afvalbelasting dj. 2021, artikel 10874

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
021

Samenwerkingsovereenkomsten met Uit De Marge vzw

Het college keurt 2 samenwerkingsovereenkomsten tussen dienst jeugd en vzw Uit De Marge voor
verdere uitbouw jeugdwelzijnswerk stad Bilzen en bijhorende begeleiding goed.
022

Aanvraag toelating pop up zomerbar 'Homberg'

Het college gaat akkoord met de tijdelijke uitbating van de zomerbar Homberg gelegen te
Hombergstraat 3.
023

Principieel akkoord terrasuitbreiding BVBA de Zoemerik gelegen te Zoemerik 1 bus 1

Het college gaat principieel akkoord met een terrasuitbreiding van BVBA de Zoemerik.

024

Goedkeuring hondenlosloopweide Bremakker

Het college gaat akkoord met de inrichting van de hondenlosloopweide op de Bremakker.
025

Goedkeuring bebossingsaanvraag cfr. artikel 35 bis veldwetboek perceel stad Bilzen,
afdeling 1 sectie D, nrs. 203, 202 L, 192, 191 D, 189 A, 185 H, 185 G, 185 F, 188 F, 207 D

Het college keurt de bebossingsaanvraag cfr. artikel 35 bis veldwetboek perceel stad Bilzen,
afdeling 1 sectie D, nrs. 203, 202 L, 192, 191 D, 189 A, 185 H, 185 G, 185 F, 188 F, 207 D goed.
026

Invoering van trajectcontrole op verschillende trajecten in Bilzen

Het college gaat principieel akkoord met de invoering van trajectcontroles op verschillende trajecten
in Bilzen.
027

Heraanleg kruispunt Hoefsmidstraat - bestek 3P-ID2348: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijver op
basis van de prijs, zijnde Jackri.
028

Inrichting en uitrusting van een eventbus voor verenigingen - bestek 205/21:
goedkeuring lastenboek, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's

Het college keurt het lastenboek, gunningswijze en lijst van uit te nodigen firma's van
bovengenoemde opdracht goed.
029

Goedkeuring deelbestelling 33/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp ‘SintJozefstraat_Buurtweg 86_opmeting en vastlegging’

Het college keurt de deelbestelling 33/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeting en
vastlegging van Buurtweg 86 tussen Sint Jozefstraat 16 en 18’ goed.
030

Goedkeuring deelbestelling 34/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmaken
plan gratis grondafstand Reekstraat 137’

Het college keurt de deelbestelling 34/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmaken van
een opmetingsplan voor grondafstand naar openbaar domein ter plaatse Reekstraat 137’ goed.
031

Aanstelling van een tijdelijke poetsbeambte (niveau E - basisgraad Ev) in een contract
van bepaalde duur

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een halftijdse poetsbeambte (niveau E basisgraad Ev).
032

Overeenkomst Grasvreters – Komaan Thibaut

Het college gaat akkoord met de overeenkomst en afsprakennota met de Grasvreters voor het
plaatsen van een scherm op de Markt voor de uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels
vanaf de kwartfinale.

033

Goedkeuring protocol WZC Demerhof mbt bijkomende aanwervingen in het kader van
VIA 6

Het college keurt het protocol WZC Demerhof mbt bijkomende aanwervingen ikv VIA 6 goed.
034

Tijdelijke aanstelling van een dagcoördinator in callcentrum vaccinatiecentrum

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een dagcoördinator in het callcentrum
vaccinatiecentrum gedurende 2 maanden.

