Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 3 juni 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 27/05/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 27/05/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Jaarrekening 2018 – Stad Maaseik – Principiële vaststelling. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Het CBS stelt de jaarrekening 2018 van stad Maaseik principieel vast en agendeert ze ter
vaststelling op de gemeenteraad van 24 juni.

3. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

4. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 3 juni 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

5. Zomerkampen TC Smash 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de zomerkampen TC Smash met
overnachting in tenten van 22 tot en met 26 juli en van 5 tot en met 9 augustus 2019 op
de terreinen van De Borg te Neeroeteren (grasveld naast tennislokaal), mits
voorwaarden.

6. Race of Nations op zondag 9 juni 2019.
Het college geeft goedkeuring aan de heer Filip Vervecken en Kelly Nulens, namens Race
of Nations, voor de organisatie van Race of Nations, een waterskirace en -shows op
zondag 9 juni 2019 op de Lakerplas, mits voorwaarden.

7.

Switch Outdoor op 20 juli 2019 aan Fuego.
Het college geeft toelating aan Max Neyens, namens vzw Fuego, voor de organisatie van
Switch Outdoor op zaterdag 20 juli 2019 aan Fuego, Sportlaan 36, mits voorwaarden.

8. Bergse Feesten op 13 en 14 juli 2019.
Het college geeft goedkeuring aan de heer Harry Ramaekers, namens De Sportkring,
voor de organisatie van de jaarlijkse Bergse Feesten op zaterdag 13 en zondag 14 juli
2019 in Berg-Waterloos, mits voorwaarden.

9. Naamgeving voor het plein gelegen aan de Eikerpoort en Monseigneur
Koningsstraat. Bevrijdingsplein. Opstarten procedure.
Principieel akkoord te gaan met de opstart van de procedure om het pleintje aan de
Eikerpoort (waarop de bunker en het Vredespoortje staan) en zoals afgebeeld op de
luchtfoto en op het gisplan de naam “Bevrijdingsplein” te geven.

10. Weigering aanvraag omgevingsvergunning – Het regulariseren van een
gebouw met één kantoor en één woongelegenheid naar een gebouw met
twee woongelegenheden – Weertersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering voor het regulariseren van
een gebouw met één kantoor en één woongelegenheid naar een gebouw met twee
woongelegenheden.

11. Omgevingsvergunning – vrijgave verkaveling 874.2/2014/022.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vrijgave van verkaveling
874.2/2014/022 goed en levert hierbij het attest van vrijgave af aan de verkavelaar.

12. Premie voor buitengebruik stellen stookolietank residentie Eikerstraat .
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank van 10.000 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie van
100 euro aan:
- Weertersteenweg te 3680 Maaseik.

13. Hernummering Molenweg 131A en 131B.
Akkoord te gaan met de voorgestelde hernummering van de woningen langs de
Molenweg, te weten:
-

131A in 137

-

131B in 135

14. Omgevingsvergunning – vrijgave verkaveling 874.2/2015/020.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vrijgave van verkaveling
874.2/2015/020 goed en levert hierbij het attest van vrijgave af aan de verkavelaar.

15. Premie voor buitengebruik stellen stookolietank Vossen-Schroyen.

Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank van 5.200 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie van 100
euro.

16. Begraafplaats Heppeneert ontgraving. Goedkeuring starten procedure

en lijst uit te nodigen firma’s.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“Begraafplaats Heppeneert ontgraving” wordt opgestart.

17. Vergunning verharding wegberm Kloostersteeg.
De gevraagde vergunning wordt verleend voor verharding wegberm Kloostersteeg te 3680
Maaseik.

18. Goedkeuring kader voor organisatiebeheersing.
Het college gaat akkoord met het algemeen kader voor organisatiebeheersing.

19. Vraag van jongeren van Dorne voor een bank en een voetbalkooi.
Toestemming te geven aan de technische dienst om de skate ramp weg te halen en een
picknick tafel + 2 banken te plaatsen.

20. Omgevingsvergunning – Het slopen van de bestaande garage, het bouwen
van een nieuwe vrijstaande garage en het regulariseren van een houtstapel
– Kinrooiersteenweg.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het slopen
van de bestaande garage, het bouwen van een nieuwe vrijstaande garage en het
regulariseren van een houtstapel.

