
1/1 gemeente Zoersel

bekendmaking beslissingen
gemeenteraad van 20 september 2022

In toepassing van artikel 285, §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur vindt u hier de 
beslissingen van de gemeenteraad van 20 september 2022:

001 notulen 30 augustus 2022 - goedkeuring

002 op verzoek van de fracties van Heerlijk Zoersel en Vlaams Belang Zoersel: bespreking van de 
operationele uitvoering van het ‘fiets-wandel-beloningssysteem’

003 wegentracé bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor de realisatie 
van 4 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen op de locatie Heideweg 8, 10 en 12 en Driesheide 51 
- goedkeuring

004 wegentracé bij een aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting voor het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken op de 
locatie Wandelweg (deel) en Heidehoeven (deel) en een terrein voor grondverbetering in de Medelaar - 
behandeling bezwaarschriften en goedkeuring wegentracé

005 aanvullend politiereglement voor het invoeren van parkeerplaatsen voor een autodeelsysteem op de 
parking van het administratief centrum - goedkeuring

006 ontwerpakte voor grondoverdracht in Graffendonk (deel), Salphensebaan (deel) en Broekstraat  in het 
kader van de realisatie van het weg- en rioleringsproject - goedkeuring

007 haalbaarheidsstudie intergemeentelijk zwembad studiebureau SWECO - kennisname en bespreking 
(samengevoegde punten 03 en 12 van agenda GR 28 juni 2022)

008 BP1: op voorstel van de fracties van Vlaams Belang Zoersel en Heerlijk Zoersel: De gemeenteraad geeft 
opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot de opstart van een doorgedreven 
onderhandeling met het gemeentebestuur van Lille met als doel het inkopen van zwemuren voor de 
Zoerselse scholen in het Lilse nieuw op te richten zwembad - NIET goedgekeurd

009 opvolgingsrapportering per 30 juni 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 - kennisname

010 samenwerkingsovereenkomst met Malle met betrekking tot de uitbouw en structurele samenwerking ICT 
- goedkeuring

011 BP2: op voorstel van de fractie Vlaams Belang Zoersel: bespreking van de lijst ‘Energiebesparende 
maatregelen’ van Bart Somers

012 BP3: op voorstel van de fractie van Vlaams Belang Zoersel: bespreking van het hemelwater- en 
droogteplan


