
Bekendmaking besluiten gemeenteraad van 10 november 2020 
 

OPENBARE ZITTING 

  
1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 tot organisatie van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Zoersel van 10 november 2020 conform de 

federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

2. Goedkeuring van een subsidiereglement voor de aanplanting van inheemse hoogstambomen en 

streekeigen fruitbomen. 

3. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning voor het aangaan van een 

lening. 

4. Goedkeuring van het wegentracé in een nieuw te ontwerpen verkaveling ter hoogte van Ten Halvelaan 

13-15. 

5. Goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de aanpassing van het kruispunt 

van de Andreas Vesaliuslaan (Oude Liersebaan in Malle) en de Jagersweg. 

6. Goedkeuring van een kosteloze grondafstand in Brakkebos. 

7. Goedkeuring van hemelwaterplannen. 

8. Goedkeuring van het gebruik van mobiele camera’s door medewerkers van de politiezones Schoten en 

Brasschaat op het grondgebied van de gemeente Zoersel. 

9. Intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 28 september 2009 tot vaststelling van een 

deontologische code voor de leden van de gemeenteraad, het schepencollege en het personeel en 

goedkeuring van een deontologische code voor de leden van de gemeenteraad, het schepencollege en 

het personeel. 

10. Definitieve goedkeuring van een straatnaam voor een nieuwe insteekweg, verkaveling Kattenberg. 

11. Voorlopige goedkeuring van een nieuwe straatnaam voor de zijstraat van De Blokskens. 

12. Intergemeentelijke vereniging TMVS dv - goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 8 

december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

13. Intergemeentelijke vereniging Fluvius - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van 16 december 2020 en van de statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger. 

14. Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Aanpassing van Art. 2.2 van  het ‘Huishoudelijk Reglement’ 

van de gemeenteraad. 

 


