
 

Besluiten van de gemeenteraar van 4 februari 2014 

 

 Desaffecteert en zet te koop: het gebouw gelegen Pierre Decosterstraat 115 

 Wijzigt het belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 

 Neemt kennis  van de beslissingen van het college van Burgemeester en Schepenen i.v.m.: 

 De aankoop van: 

- 2 pompen om kelders te ledigen 

- Thermostatische kranen 

- Een recorder voor vergaderingen 

- 4 moestuinbakken 

- Zonnetenten 

- Een draagbare geluidsinstallatie 

- Kurkborden 

- Bedden en matrassen 

- Een luchtverwarmer 

- Divers uitrustingsmateriaal 

- Wegsignalisatie en radars 

- Kastjes 

- Schoolmeubilair 

- Speelgoed 

- Huishoudtoestellen 

- Gereedschap 

- Sportuitrusting, gymnastiek en psychomotorisch materiaal 

- 5 defibrillators 

- Binnengordijnen voor het kinderdagverblijf in de Stationsstraat 

 Plastificering en inbinding van boeken  

 Beschermingsmaatregelen voor het Paviljoen Joséphine 

 Hydrolische studie Park Drie Fonteinen 

 Noodmaatregelen voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Sint-Denijskerk 

 Het conform maken van de diverse hoogspanningscabines 

 Levering en plaatsing van de tegelvloer in de Brass 

 De uitbreiding van de onderneming voor de opdracht van projectontwerper voor het gebouw 

Wielemans Ceuppenslaan 9wijziging van de verdeelsleutel van het begrotingsartikel voor de 

opdracht van renovatie van daken 

 De studieopdracht van het basisdossier voor het duurzaam Wijkcontract Abdij 

 De betaling van de facturen Hydrobru voor het sociaal woongebouw Neerstalsesteenweg 

151-153 in het kader van het Wijkcontract Sint-Denijs 



 Het beheersplan van de Antenne van het Jeugdhuis en de polyvalente ruimte en het 

opleidingscentrum in de vakgebieden van de HORECA  DIVERCITY 

 De inrichting van de openbare ruimten en de verplaatsing van het speelplein in het kader van 

het Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug 

 Het aanhangsel voor de opdracht van projectontwerper voor de bouw van een complex met 

buurtvoorzieningen en de verkiezing van het project DIVERCITY tot Voorbeeldgebouw 2012 

 Keurt goed: 

 De overeenkomst i.v.m. het toekennen van toelagen door het Gewest aan de Vorste 

Sportclubs 

 De aankoop en de parametrering van wireless communicatie-antennes 

 De overeenkomst met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

 De verdeling 2013 van de enveloppen en de gemeentelijke cofinanciering IFMB 

 De convenant met de VGC- BruNO 

 Het pedagogisch project en het I.R. van de vakantiespeelpleinen 

 De goedkeuring van de beleggerscategorie en het profiel voor financiële opdrachten 

voorgesteld door ING België 

 De leningenovereenkomst voor de financiering voor het bouwen van een afdak in school 13 

 Hernieuwt het belasting reglement voor het afleveren van administratieve documenten 

 Hoort twee interpellaties van de heer Hacken en een interpellatie van mevrouw van Zeeland 

 Stelt 1 agent op rust om fysische redenen 

 Neemt akte van het ontslag van 1 agent 

 Benoemt 1 agent in vast verband 

 Vervangt de wd. Gemeentesecretaris (2) 

 Werft 22 onderwijzers aan 

 Evalueert de directrice van de muziekacademie en 1 schooldirectie 

 Kent een loopbaanonderbreking toe aan 1 onderwijzer 

 Benoemt de directrice van de muziekacademie in vast verband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


