Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 26 januari 2021

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de betalingsbevelen van de
collectieve goedkeuringslijst van te betalen bedragen voor de som van 208.825,73 euro voor
het dienstjaar 2021 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers:
2021000218, 2021000222, 2021000231, 2021000234-235, 2021000265, 2021000267,
2021000292-296, 2021000301, 2021000311, 2021000366-370, 2021000393-401, 2021000409410, 2021000414-415, 2021000495-497, 2021000507.
Burgerzaken
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2021/11
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aangevraagde
grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar wordt toegestaan aan XXX. Dit rekening houdend
met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement
en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het
retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze concessie vangt aan op 26 januari 2021, de datum van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Het einde van de concessie wordt bepaald op 30
september van het vervaljaar.
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2021/12
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aangevraagde
grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar wordt toegestaan aan XXX. Dit rekening houdend
met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement
en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het
retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze concessie vangt aan op 26 januari 2021, de datum van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Het einde van de concessie wordt bepaald op 30
september van het vervaljaar.
572.102 - Vroegtijdige verlenging van een grafconcessie 1983/09
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aangevraagde vroegtijdige
verlenging voor de grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar wordt toegestaan aan XXX. Dit
rekening houdend met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het
huishoudelijk reglement en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27
augustus 2013 en het retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september
2013.
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Artikel 2: Deze verlengde concessie vangt aan op 26 januari 2021, de datum van de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen. Het einde van deze verlengde concessie
wordt bepaald op 30 september van het vervaljaar.
Financien
484.06 - Bezwaarschrift algemene milieubelasting 2020
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om de belastingplichtige, XXX
met kohierartikel nummer 940010401983, niet te ontlasten voor het bedrag van 25,00 euro.
Artikel 2.1 van het belastingreglement vermeldt dat de algemene milieubelasting verschuldigd is
door ieder gezin waarvan de referentiepersoon overeenkomstig zijn inschrijving in het
rijksregister, op 1 januari van het aanslagjaar zijn hoofdverblijfplaats heeft in de gemeente OudHeverlee. De dubbele belasting kan niet verrekend worden op de referentiepersoon.
De algemene milieubelasting wordt geheven omdat de zorg voor het milieu in het algemeen
voor de gemeente aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Deze kosten betreffen onder andere
het proper houden van het openbaar domein waarbij veegmachines worden ingezet, het
voorkomen en opruimen van zwerfvuil, het maaien van de bermen, het onderhoud van perken
en plantsoenen, het onderhouden van grachten, ... Afspraken tussen betrokkene en Bremberg
centrum betreffende de afvalverwerking hebben geen invloed op de inkohiering van de
algemene milieubelasting.
484.06 - Administratieve correctie algemene milieubelasting 2020
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om de belastingplichtigen:
- XXX met kohierartikel nummer 940010448059, voor het bedrag van 50,00 euro
- XXX met kohierartikel nummer 940010448261 voor het bedrag van 50,00 euro
te ontlasten wegens administratieve vergissing.
ICT
142.4 - Toetreding tot raamcontracten van TMVS (Creat) - Kantoorbenodigdheden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit toe te treden tot volgende
raamcontracten van TMVS:
- Kantoorbenodigdheden - vanaf februari 2021
- Kantoormeubilair
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210118-20210122 - Diverse
locaties in de gemeente - Verwijderen van straatbelijning door middel van zandstralen BEKRACHTIGING
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

• De inname niet conflicteert met andere innames.
Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie per mail, goed te keuren voor de periode van
18 januari 2021 tot en met 22 januari 2021:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
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De tijdelijke afsluiting van de straten tijdens de werken d.m.v 2 werfopzichters met
verkeersborden C3.
Ze dienen zich dan ook correct te gedragen en duidelijke aanwijzingen te geven. Ze dienen of
radiofonisch in contact te staan of met elkaar kunnen communiceren via oogcontact.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Als werfopzichter dien je je te houden aan:
Art 41.3.2. - KB 01/12/1975 Om het verkeer stil te leggen, moeten die militairen, signaalgevers,
wegkapiteins, groepsleiders, werfopzichters, begeleiders en verkeerscoördinators gebruik
maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken
bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.
Er mag tijdens de werkzaamheden dan ook geen verkeer door, ook geen fietsers, behalve
indien het fietspad door een berm is afgescheiden van de rijbaan. Probeer de afsluitfases niet te
lang te laten duren.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210222-20210223 Stosbergstraat 12 te 3052 Blanden - Plaatsen kraan en container
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

•

De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU8, goed te keuren voor
de periode van 22 februari 2021 tot en met 23 februari 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
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Stosbergstraat ter hoogte van de open ruimte ( net na huisnummers 3 en 10) die onder andere
toegang geeft tot de woning van aanvrager.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
Stosbergstraat kruispunt met de Kartuizerstraat.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Stosbergstraat ter hoogte van de open ruimte (net na huisnummers 3 en 10) door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een container onder
voorwaarde dat een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht
naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend
oranje-geel knipperlicht. De voor- en achterzijde van de container moeten over een oppervlakte
van minimum 1 m2 voorzien zijn van rode en witte strepen die een hoek vormen van ca. 45°
met de verticale as van de container. De container draagt een naambord van de
verantwoordelijke ( gele letters met zwarte achtergrond). De doorrijbreedte bedraagt steeds 3
meter of meer.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De bewoners van de woningen voorbij de afsluiting tijdig op de hoogte brengen van de afsluiting
zodat niemand wordt gehinderd tijdens de inname en werken.
De inplanting van container en kraanwagen zo invullen dat er bij dringende gevallen snel kan
worden overgegaan tot verlenen van de nodige doorgangen voor hulpdiensten.
Tevens trachten te vermijden om de toegangen naar de woningen (opritten) te
blokkeren.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210125-20210205 - Dorpsstraat
28 te 3050 Oud-Heverlee - Inname van de rijbaan voor het plaatsen van bouwmaterialen BEKRACHTIGING
Besluit
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Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

•

De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU6, goed te keuren voor
de periode van 25 januari 2021 tot en met 5 februari 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het door de aanvrager bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/ politieverordening.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 50
km/uur naar 30 km/uur door middel van verkeersborden C43 (30 km/uur) + de afdekking van de
relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
Reeds van toepassing tot huisnummer 30 en dient uitgebreid tot huisnummer 20 in beide
richtingen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
Dorpsstraat ter hoogte van de inname.
Parkeerverbod:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Niet van toepassing aangezien de rijbaan er in rijstroken is verdeeld.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op de
openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of door
gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Belangrijk punt is om de werk/werfzone zo af te bakenen dat het voor de weggebruiker duidelijk
is dat hij er niet MAG komen of doorkunnen.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
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Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210215-20210305 Bierbeekstraat vanaf het kruispunt N25 tot Lijsterstraat 1 te 3052 Blanden - Nutswerken in
opdracht van Fluvius
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

• De inname niet conflicteert met andere innames.
Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU11, goed te keuren voor
de periode van 15 februari 2021 tot en met 5 maart 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening.
Correcte plaatsing van de signalisatie zoals aangegeven op het signalisatieplan door
aanvrager aangeleverd. Er wel voor zorgen dat minstens 1 toe- /uitgang (grote schoolpoort op
de Lijsterstraat of de deur op de Bierbeekstraat) vrij blijft zowel voor de toegang als uitgang van
de leerlingen maar ook als mogelijke evacuatie weg.
Contact nemen met de schooldirectie om afspraken te maken betreffende deze afsluitingen
omdat er regelingen werden getroffen en reeds werden toegepast voor in- en uitgang in
verband met corona.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Het is van groot belang dat de toegang tot de werf/werkzone zo goed mogelijk wordt afgesloten
zodat de werkmannen geen hinder hebben van weggebruikers die menen overal te moeten
tussendoor kunnen stappen.
Indien mogelijk de werken aanvatten en afwerken tijdens de krokusvakantie om de hinder aan
de school zo veel als mogelijk te beperken.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
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Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
874.3 - Beheersplan beschermd dorpsgezicht Parochiekerk Sint-Jan Evangelist met
omgeving
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de projectnota en de
raming van Interleuven van 14 januari 2021 voor de opmaak van het Beheersplan Parochiekerk
Sint-Jan Evangelist met omgeving.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2020/195/OV - OMV_2020164559 - Kennisname openbaar onderzoek over een
verzoek tot bijstelling van de voorwaarden door XXX voor B-RAIL voor bijstelling
voorwaarden te Stationsstraat ZN, 3051 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, ingediend door XXX voor BRAIL voor bijstelling voorwaarden te Stationsstraat ZN, 3051 Oud-Heverlee.
874.1 - OMV/2020/134/OV - OMV_2020136045 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een zwemvijver, gelegen Kartuizersstraat 4, 3052 Oud-Heverlee,
kadastraal bekend afd. 3 sectie B nummers 118 H en 118 K
874.1 - OMV/2020/155/OV - OMV_2020087225 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
bouwen van een eengezinswoning met warmtepomp, zwembad en buitenaanleg, gelegen
Banhagestraat 74, 3052 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afd. 3 sectie A nummer 188 G
874.1/OMV/2020/183/OV - OMV_2020157280 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX voor stedenbouwkundige handelingen te
Krekelbergstraat 24, 3051 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Krekelbergstraat 24, 3051 Oud-Heverlee.
874.1/OMV/2020/184/OV - OMV_2020168770 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor stedenbouwkundige
handelingen te Bergenstraat 144, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Bergenstraat 144 , 3053 Oud-Heverlee.
874.1 - OMV/2020/149/OV - OMV_2020143119 - Aanpassing beslissing (na intrekking van
beslissing van 22/12/2020) inzake omgevingsvergunning voor het voorzien van een carport
met berging, gelegen Haasroodsestraat 42, 3052 Oud-Heverlee, kadastraal gekend, afdeling
3 sectie B nummer 217F5
874.1/OMV/2020/186/OV - OMV_2020164572 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor stedenbouwkundige
handelingen te Patrijzenlaan 11, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Patrijzenlaan 11, 3050 Oud-Heverlee.
874.1 - OMV/2020/156/OV - OMV_2020145515 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het renoveren van de woning (binnenwerken, buitenschrijnwerk, optrekken van zijvolume,
uitbreiden van bijgebouw, riolering), gelegen Elzenbroekstraat 10, 3053 Oud-Heverlee,
kadastraal gekend afdeling 4 sectie B nummer 267R
877.0 - Bindend sociaal objectief - Agentschap Wonen-Vlaanderen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitslag van de
voortgangstoets en van het feit dat Oud-Heverlee ingedeeld wordt in de categorie 2a.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er ten minste tweemaal per
jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd zal worden; dat er een geactualiseerd
leegstandsregister zal zijn; dat er uitvoering zal gegeven worden aan het gemeentelijk
actieprogramma; dat de gemeentelijke plannen en reglementen met een invloed op de
verwezenlijking van het sociaal woonaanbod, waar nodig, afgestemd zullen worden op het te
behalen BSO.
871 - Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant: bestuurlijke overlegtafel Leuven en Ommeland 3 maart 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp van
provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant, goedgekeurd op 20 november 2020. Een 3de
ronde van ‘bestuurlijk overlegtafels’ hieromtrent wordt voorzien op woensdag 3 maart 2021 om
10u via Teams.
871 - Provinciale rondzendbrief inzake Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rondzendbrief
inzake Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen van 7 januari 2021.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat de dienst
Ruimtelijke Ordening zich verder verdiept in de materie van de rondzendbrief door aanwezig te
zijn op het infomoment op 12 februari 2021.
Secretariaat
901 - Raad van Bestuur Interleuven - agenda van 27 januari 2021 en verslag van 13 januari
2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van 27
januari 2021 en het verslag van 13 januari 2021 van de raad van bestuur van Interleuven.
VrijeTijd
646 - Definitieve erkenning vereniging - Joy 4 people
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de vereniging Joy 4 People een
tijdelijke erkenning als gemeentelijke sportvereniging toe te kennen tot het einde van dit
schooljaar.
562.1 - Aangepaste bibliotheekwerking wegens personeelstekort
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om voor de bibliotheek volgende
aangepaste dienstverlening te voorzien:
Openingsuren bib
26 januari 2021

Haasrode

Roosenberg

Woensdag 14.00 - 16.00 uur Woensdag 17.00 - 20.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit om de bibliotheek te sluiten van
15 tot 25 februari wegens overschakeling naar EBS.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een vacature open te
stellen voor de vervanging van XXX met oog op indiensttreding na de zomer.
Onderwijs
397.255 - Basisonderwijs - Verlenging halftijdse loopbaanonderbreking (medische bijstand)
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisscholen, besluit de halftijdse
loopbaanonderbreking (medische bijstand) van XXX, vast benoemd aan de gemeentelijke
basisscholen, toe te staan voor de periode vanaf 16 januari 2021 tot en met 15 april 2021.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directies van de
gemeentelijke basisscholen en het betrokken personeelslid.
550/556 - COVID-19 - Overleg met de scholen betreffende de huidige coronamaatregelen

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz
algemeen directeur

Bart Clerckx
burgemeester-voorzitter

26 januari 2021

