
Bekendmaking besluiten college van burgemeester en schepenen van 6 september 2021 – besloten 

zitting 

1. Beslissing tot opstarten van de gerechtelijke procedure naar aanleiding van een voorlopige  

inschrijving 

2. Wijziging straatnaam Cyriel Verschaevelaan naar Trien Van Hemeldonklaan 

3. Oudejaarsnachtbussen 2021-2022 – besluit tot deelname 

4. Vergi - omgevingsvergunning project Kapellei - beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen -  

aanstelling raadsman 

5. Omgevingsaanvraag stedenbouwkundige handelingen en exploitatie klasse 2 - kennisname en  

opening openbaar onderzoek - Monnikendreef 3 

6. Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - Paul Edwinlaan 14 

7. Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - Velsterheide 1 

8. Aktename van de melding voor de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling in 2980 Zoersel -  

Azalealaan 45 

9. Aktename van de melding voor de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling in 2980 Zoersel -  

Goudveld 2 

10. Goedkeuring tijdelijk politiereglement - Groenlaan gedeeltelijk verkeersvrij op 25 september 2021  

naar aanleiding van een buurtfeest 

11. Goedkeuring tijdelijk politiereglement - instellen van een parkeerverbod op het dorpsplein van 

Halle van 8 tot en met 11 oktober 2021 voor de organisatie van ‘Futura Festival’ 

12. Goedkeuring tijdelijk politiereglement - parkeerverbod op de parking van de gemeentelijke  

basisschool Beuk & Noot op 24 september 2021 naar aanleiding van de strapdag 

13. Goedkeuring tijdelijk politiereglement – diverse verkeersmaatregelen in de Heideweg en 

omgeving op 11 en 12 september 2021 naar aanleiding van 'Het Grote Bosgebeuren' 

14. Goedkeuring tijdelijk politiereglement – parkeerverbod in de Acacialaan op 12 september 2021 

naar aanleiding van een coroNAmiddag 

15. Goedkeuring tijdelijk politiereglement - verkeersverbod en parkeerverbod in diverse straten op  

zondag 26 september 2021 naar aanleiding van de jaarmarkt en de antiekbeurs in Halle  

16. Intrekking van de schepencollegebeslissing van 16 augustus 2021 tot goedkeuring van een tijdelijk  

politiereglement tot invoering van diverse verkeersmaatregelen op vrijdag 17 september 2021 naar  

aanleiding van de jaarlijkse braderij in Sint-Antonius  

17. Goedkeuring werken Pidpa - Watermolen 

18. Goedkeuring werken Proximus - Emiel Vermeulenstraat nr. 2A t.e.m. 4C 

19. Goedkeuring werken Telenet - Emiel Vermeulenstraat nr. 2A t.e.m. 4C 

20. Organisatie van een selectieprocedure met het oog op de aanleg van een wervingsreserve voor de  

functie van deskundige evenementen - bekendmaking vacature - aanstelling  

selectiecommissie 

21. Dorpszaal Halle - procedure in kortgeding - aanstelling raadsman   

22. Bekendmaking besluiten gemeenteraad van 31 augustus 2021 (met verderzetting op 2 september  

2021) 

23. Goedkeuring van de aanrekeningen van de gemeente 

24. Goedkeuring van de vastleggingen van de gemeente 

 


