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Bekendmaking zoals bepaald in artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur betreffende het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de besluiten van de gemeenteraad. 

 
De burgemeester brengt ter kennis dat de gemeenteraad van Rijkevorsel heeft vergaderd op 02 
september 2020 te 20:15 uur met de volgende agenda:  
 

Openbaar 

1.  GR/2020/077 - Coronacrisis. Burgemeesterbesluit d.d. 24 juli 2020 inzake de vaststelling van 
private of publieke druk bezochte plaatsen waar het bedekken van de mond en neus met een 
mondmasker of elk alternatief in stof verplicht is in navolging van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020. Bekrachtiging. 
2.  GR/2020/078 - Coronacrisis. Burgemeesterbesluit d.d. 25 juli 2020 inzake dringende 
maatregelen m.b.t. sportevenementen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te 
perken. Bekrachtiging. 
3.  GR/2020/084 - Politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van de burgemeester inzake 
verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus 
COVID-19. Bekrachtiging. 
3bis. GR/2020/096 – Extra punt. Opheffing politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van de 
burgemeester inzake verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd 
tegen het coronavirus COVID-19. Bekrachtiging. 
4.  GR/2020/068 - Politie. Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten parkeerplaats voor 
laden-lossen te Hoek. Goedkeuring. 
5.  GR/2020/069 - Onderwijs. Kennisname verslag schoolraad 16 juni 2020 en ABOC d.d. 18 juni 
2020. Goedkeuring lestijdenpakket 2020-2021 en bijhorende protocols. 
6.  GR/2020/063 - IKA. Kapitaalverhoging aandelen met kengetal 5f. Goedkeuring. 
7.  GR/2020/072 - Statuten interlokale vereniging noodplanning. Goedkeuring. 
8.  GR/2020/079 - OMV-2019-207. Berkenrijs. Aanleggen van een fietspad en uitwijkstroken. 
Aanpassing rooilijn. Goedkeuring. 
9.  GR/2020/085 - Kosteloze verwerving deel grond vroegere Aldi site, strook grond langsheen 
Ambachtsweg 8. Goedkeuring Akte. 
10.  GR/2020/086 - Onderhoud Oude Baan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
11.  GR/2020/081 - Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de 
elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties. Goedkeuring. 
12.  GR/2020/088 - Organisatie van huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van het 
gemeentehuis voor de duur van de coronacrisis. Goedkeuring. 
13.  GR/2020/090 - Extra punt. Parkeren van vrachtwagens en bussen op de openbare weg 
tijdens de nacht en weekends. 
14.  GR/2020/091 - Extra punt. Ambulante handel naast het monument. 
15.  GR/2020/092 - Extra punt. Paul Stoffels ereburger van Rijkevorsel. 
 
De burgemeester bevestigt dat deze besluitenlijst zal worden openbaar gemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing en bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid. 
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De Burgemeester, 

 
Dorien Cuylaerts    

 

 

 


