Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 09 februari 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 betaalbaar+ voor de som van
Mandaten 2020: 6.496,22 euro
Mandaten 2021: 267.938,35 euro
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2021000196, 2021000768, 2021000776,
2021000780, 2021000787, 2021000789-790, 2021000795-798, 2021000802-803, 2021000810,
2021000816, 2021000822-823, 2021000825, 2021000828, 2021000835, 2021000838-842,
2021000844.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
472 - Kwijtschelding bedragen uitgaande facturen voor VHL en Wevok februari en maart nav
situatie Corona-virus
652 - Gebruiksovereenkomst SVK Oud-Heverlee vzw inzake gebruik stallen Zoetwaterpark
870 - Leefmilieu - ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren - verlenging
84-790 Financiën: Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis
inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het
recyclagepark vanaf 1 maart 2021
484.4 - Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 maart 2021
397.2 - VIA6 Deelakkoord van 22 december 2020 over koopkracht voor de publieke sector
Burgerzaken
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2021/05
Besluit
Artikel 1: XXX wordt ambtshalve uit het vreemdelingenregister afgeschreven op datum van 9
februari 2021, datum van de zitting van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2021/14
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aangevraagde
columbariumconcessie voor 2 licha(a)m(en) 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 9 februari 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.
Financieel beheerder
61 - Toekenning lening aan VZW Woonzorgzone De Kouter - terbeschikkingstelling krediet
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist, na goedkeuring door de
gemeenteraad van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/ nr. 1 in de zitting van 15
december 2020, conform de bepalingen in de raadsbeslissing van 13 oktober 2020, het bedrag
van 300.000,00 euro te storten op rekeningnummer BE55 0017 6571 4844 van de VZW
Woonzorgzone De Kouter.
Artikel 2: De terugbetaling van de jaarlijkse lasten, zijnde de kapitaalsaflossing en de
interestbetaling, dient te gebeuren, conform de aflossingstabel, gevoegd bij de
gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2020.
42 - Gemeentefiscaliteit- impact Tax Shift periode 2016- 2021.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de
federale overheidsdienst financiën betreffende de impact, uitgaande van de Tax Shift, voor de
periode 2016-2021.
857 - Gemeentelijke dotatie 2021 aan de hulpverleningszone Oost
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de
provinciegouverneur betreffende de gemeentelijke dotatie 2021 aan de hulpverleningszone
Oost.
Financien
484.244 - Belasting op groeven aanslagjaar 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de vaststelling
en uitvoerbaarverklaring, in toepassing van het decreet van 30 mei 2008, van het
belastingkohier betreffende de belasting op groeven voor het aanslagjaar 2021.
Infrastructuur
506.87 - Bouw fietsers- en voetgangersbrug over de N25 - Vrijgave borg nummer 128519A
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit voor de opdracht “Bouw fietsersen voetgangersbrug over de N25” om de borgtocht bij CV Algemene Borgstellingen, Henry
Dunantlaan 21 te 1140 Brussel met nummer 12/128519 ten bedrage van €5.000,00 volledig vrij
te geven.
865.1 - Infrastructuur - aanvraag Aquafin voor een permanente vergunning voor het
dienstjaar 2021
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Aquafin voor het
uitvoeren van korte interventies gedurende het dienstjaar 2021 op het grondgebied van OudHeverlee.
Artikel 2: De jaargunning wordt afgeleverd aan Aquafin en is ook van toepassing voor
aannemers die in opdracht van Aquafin werken.
581.11 - Snelheidsinfoborden - huidige locatie en toekomstige potentieel: principebeslissing
voor de opstart van een prijsvraag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om prijs te vragen voor de
aankoop van nieuwe 4 snelheidsinfoborden die flexibel op verschillende locaties kunnen
geplaatst worden. voor volgende locaties:
Locaties voor toekomstige borden:
•

Op de Waversebaan, voor het kruispunt met de M. Noestraat, richting Leuven

•

Op de Waversebaan, voor het kruispunt met de M. Noestraat, richting SJW

•

Op de M. Noestraat, voor het kruispunt met de Waversebaan,

•

Op de M. Noestraat, voor Pragen, richting Vaalbeek

•

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat, thv het gemeentehuis, richting Blanden of Zoet Water

•

Op de Naamsesteenweg, voor het kruispunt met de Brainestraat/Duivenstraat, richting
Blanden

•

Ophemstraat

•

Haasrodsestraat

•

Dassenstraat

Aan de GBS Haasrode wordt met de subsidie voor schoolomgevingen een bijkomend vast bord
geplaatst.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210222-20210301 Bovenbosstraat 43 te 3052 Blanden - Nutsleiding aanleggen
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/BU21, goed te keuren voor
de periode van 22 februari 2021 tot en met 1 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.
Mits bijkomende opmerkingen:
Enkel van toepassing indien er GEEN inname is van de rijbaan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de geringste inname van de rijbaan luidt ons advies als volgt:
Op de Bovenbosstraat is de rijbaan nergens voldoende breed om te parkeren noch te kruisen.
We adviseren daar een afsluiting van de straat ter hoogte van huisnummer 43 met omleiding.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
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De afsluiting van de Bovenbosstraat ter hoogte van de inname ( huisnummer 43) door middel
van verkeersborden C3.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
Bovenbosstraat tussen het kruispunt met de Vlierbeekstraat en de Wijnbergstraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Omleiding via Bovenbosstraat, Vlierbeekstraat en Wijnbergstraat, telkens in beide rijrichtingen.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Er dient normaal dient geen parkeerverbod te worden voorzien omdat de rijbaan veel te smal is.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De toegangsweg tot de laatste woning NR 70 dient ten alle tijden te worden gevrijwaard voor
hulpdiensten, dat wil zeggen dat de toegangsweg er naartoe niet mag worden afgesloten. Zelfs
indien de vrachtwagen in deze toegangsweg kan worden opgesteld moeten de hulpdiensten
aan de laatste woning geraken zonder veel problemen.
De vrachtwagen dient te worden opgesteld ter hoogte van huisnummer 43 en mag geen enkele
woning noch toegang tot een woning afsluiten.
Er mag enkel nog doorgang mogelijk zijn voor fietsers en voetgangers en indien nodig, bij
verplaatsen van de vrachtwagen, ook voor de hulpdiensten.
De bewoners van de Bovenbosstraat tussen het kruispunt met de Vlierbeekstraat en de
Wijnbergstraat dienen schriftelijk op de hoogte te worden gebracht over de afsluiting en
omleiding.
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.
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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210208-20210309 - Grezstraat Groenendaalstraat - Sint-Joris-Weertstraat te 3054 Vaalbeek - Herstelling nutswerken met
gedeeltelijke afsluiting - 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 met nummer 2021/BU22 en het besluit van de
burgemeester van 2 februari 2021, te bekrachtigen voor de periode van 8 februari 2021 tot en
met 9 maart 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De bijgevoegde signalisatieplannen die integraal deel uit maken van de
signalisatievergunning/politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen:
Plan 1 en 1A:
Kan worden uitgevoerd zoals aangeleverd
Plan 2:
Belangrijk valt op te merken dat er geen rekening werd gehouden met de smalle rijbaan van de
Grezstraat en de Groenendaalstraat over de ganse lengte van deze straten.
Daarom stellen we voor om met een omleiding te werken en de rijbaan tijdelijk af te sluiten ter
hoogte van de werken. (NIET op de OLVrouwstraat) Er dienen normaal ook geen
parkeerverboden worden voorzien in de Grezstraat en de Groenendaalstraat gezien de smalle
rijbaan, maar wel op de OLVrouwstraat.
De bewoners dienen schriftelijk op de hoogte van worden gebracht dat de rijbaan wordt
afgesloten en dat een omleiding werd voorzien.
Voor de Groenendaalstraat kan een omleiding via de Prosperdreef en OLVrouwstraat en voor
de Grezstraat kan dit eveneens via de Prosperdreef of via de Monarkenweg en de
OLVrouwstraat telkens in beide richtingen.
Plan 3:
Ook hier valt op te merken dat er geen rekening werd gehouden met de smalle rijbaan van de
St Joris-Weertstraat.
Daarom stellen we voor om met een omleiding te werken en de rijbaan tijdelijk af te sluiten ter
hoogte van de werken. (NIET op de Onze-Lieve-Vrouwstraat) Er dienen normaal ook geen
parkeerverboden worden voorzien in de St-Joris-Weertstraat.
De bewoners dienen schriftelijk op de hoogte van worden gebracht dat de rijbaan wordt
afgesloten en dat een omleiding werd voorzien.
Voor de St-Joris-Weertstraat kan een omleiding via de Monarkenweg en de OLVrouwstraat in
beide richtingen.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Voor de 3 plannen geldt dat de signalisatie betreffende de snelheidsvermindering naar 30 km/u,
de voorrangsregeling en parkeerverboden in de Grezstraat (plan 1 en 1A) en op de Onze-LieveVrouwstraat (plan 2 en 3) worden geplaatst volgens plan.
Er dient dus wel nog een omleiding te worden voorzien en signalisatie betreffende het afsluiten
van de rijbaan en signalisatie betreffende uitgezonderd plaatselijk verkeer ter hoogte van de
werken in de Grezstraat, Groenendaalstraat en St-Joris-Weertstraat die kruispunt vormen met
de OLVrouwstraat.
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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: 20210209-20210225 - Jozef
Vandezandestraat 29 te 3050 Oud-Heverlee - Inname openbare weg door container 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 met nummer 2021/BU26 en het besluit van de
burgemeester van 2 februari 2021, te bekrachtigen voor de periode van 9 februari 2021 tot en
met 25 februari 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De door de aanvrager bijgevoegde schets dat deel uit maakt van het advies
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:
Jozef Vandezandestraat tussen huisnummer 25 en 35.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Jozef Vandezandestraat ter
hoogte van huisnummer 29 enkel indien de rijbaan er is verdeeld in rijstroken.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden indien van toepassing en in beide richtingen en door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X:
Jozef Vandezandestraat tussen huisnummer 27 en 31 van huisnummer 29.
AARD VAN DE INNAMES:
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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 container wordt volledig op de rijbaan geplaatst, evenwijdig met en zo kort mogelijk tegen de
stoeprand. Er dient te worden gewerkt met de nodige aandacht voor eventuele voetgangers die
gebruik maken van het voetpad tussen de gevel en de container.
Dit kan worden opgelost door ter hoogte van huisnummer 33 een plaatst in te stellen met
“voetgangers hier oversteken”.
Er voor zorgen dat ten allen tijde de signalisatie van/aan de container conform is de wetgeving
en dat de verlichting op de container steeds werkt en dus regelmatig wordt opgeladen.
Nagaan of er geen bus van de lijn gebruikmaakt van deze straat anders zeker de lijn
contacteren!!!!
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: 20210215-20210226 - N25 op
gewestweg te 3052 Blanden en 3053 Haasrode - Onderhoud middenberm
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/BU23, goed te keuren voor
de periode van 15 februari 2021 tot en met 26 februari 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
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Het bijgevoegd plan (schets aangeleverd door aanvrager) dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen:
Werfinrichting volgens de categorie 6 met voorsignalisatie is ok.
Snelheidsverlaging in aanloop naar de werfzone is noodzakelijk (C43 (90) afdekken aankondiging 50km/uur op 200 meter van de werfzone - 50 km per uur ter hoogte van de
werfzone).
Het fietspad en de langszijde van de werfzone moet afgeschermd worden door tenminste type
2b of verkeerskegels (60 cm hoog).
Einde verbodsbepalingen wordt gezet na de werfzone.
Bij de aansluitingen van de Bovenbosstraat en de Duivenstraat dient extra voorzichtigheid te
worden geboden en wordt voorgesteld om de gele/groene/rode/… paaltjes te verwijderen
omdat er de rijbaan overgaat van 2 naar 1 rijstrook.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 90
km/uur naar 70 km/uur door middel van verkeersborden C43 ( 70 km/uur) + de afdekking van
de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
Op de Expessweg tussen het kruispunt met de N251 en de op en afrit met E40. Geleidelijk en
logische afbouw van de snelheid waar van toepassing.
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 70
km/uur naar 50 km/uur door middel van verkeersborden C43 ( 50 km/uur) + de afdekking van
de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
Op de Expessweg tussen het kruispunt met de N251 en de op en afrit met E40. Geleidelijk en
logische afbouw van de snelheid waar van toepassing.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Tussen de E40 en het kruispunt met de Bovenbosstraat en de Duivenstraat door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X en dit in beide richtingen. Dit betreft
de plaatsen waar in elke richting slechts 1 rijstrook is met rechts een parkeer/rustzone.
De voertuigen dienen dus gebruik te maken van deze parkeerzone om de inname voorbij te
rijden.
Tussen het kruispunt met de Bovenbosstraat en Duivenstraat en het kruispunt met de N251 zijn
er bijna overal 2 rijstroken in elke richting.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
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.
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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: 20210222-20210326 Speelbergstraat 2 te 3051 Sint-Joris-Weert - Inname openbare weg door kraan
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/BU27, goed te keuren voor
de periode van 22 februari 2021 tot en met 26 maart 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De bijgevoegde schets over de plaats waar de kraan zal worden opgesteld, door aanvrager
aangeleverd, dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen:
Voetpad aan de overzijde vrij houden voor voetgangers.
De inname dient volledig te worden gesignaleerd en afgesloten zodat (onder)doorgang tijdens
de werking van de kraan NIET mogelijk is.
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:
Speelbergstraat vanaf het kruispunt met de Leuvensestraat en de Borrestraat vanaf het
kruispunt met de Leuvensestraat.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Borrestraat ter hoogte van het kruispunt met de Speelbergstraat (opgesteld zodat de toegang
naar de Speelbergstraat (richting bos) open blijft.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
Borrestraat ter hoogte van het kruispunt met de Leuvensestraat (Winkel Michaux).
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Borrestraat, Leuvensestraat, Speelbergstraat, in beide rijrichtingen.
Parkeerverbod:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X:
enkel daar waar van toepassing gezien de smalle rijbaan in de Speelbergstraat en de
Borrestraat.
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
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rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend 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.
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een kraan op
volgende voorwaarden:
De nodige veiligheidsmaatregelen dienen getroffen te worden ter bescherming van de
voetgangers, evenals alles vrijwaren van stof.
Een vrije doorgang van 1m vrijwaren. (overzijde van de kant waar ze werken)
Bij schade en ongevallen veroorzaakt bij het plaatsen van de stelling, aan derden of aan het
openbaar domein, wordt de plaatser van de stelling verantwoordelijk gesteld.
De kraan dient bij nacht te worden voorzien van goedwerkende rood-witte lampen of oranje
knipperlichten.
Signalisatie voorzien voor de afbakening en het afsluiten van de rijbaan.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Bewoners die hinder kunnen ondervinden door deze inname dienen schriftelijk op de hoogte te
worden gebracht over de aard van de werken, te contacteren persoon en telefoonnummer en
de duur van de werken.
Het afsluiten van de straat dient te worden opgenomen in het GIS zodat alle hulpdiensten
hiervan op de hoogte worden gebracht.
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.
261.8 - Aankoop van een bestelwagen met laadbak voor de technische dienst - goedkeuring
gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van
een nieuwe bestelwagen met vaste laadbak type Ford Transit 2T.
Artikel 2: Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige bieder, Beckers Motors &
Partners BVBA, Ambachtenlaan 50 te 3OO1 Heverlee tegen het inschrijvingsbedrag van
19.567,51 euro btw excl. of 23.676,69 21% btw incl.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan onder de
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gemeenschapsgoederen /Overige algemene diensten/Techn. dienst (adm., magazijn,
wagenpark).
Personeel
397.2 - Aanwerving - Contractuele toezichters voor en naschoolse opvang in de GBS De
Lijsterboom - Schooljaar 2020-2021 - 2° en 3° trimester - Wijziging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, op haar verzoek aan te
stellen al deeltijds toezicht(st)er (E1-E3) voor de voorschoolse opvang en het middagtoezicht in
de GBS De Lijsterboom, met prestatiebreuk 9,25/38, met een arbeidsovereenkomst voor een
bepaald werk, die een aanvang neemt op 01 februari 2021 tot en eindigt op 30 juni 2021.
Artikel 2: Zij zal bezoldigd worden op basis van de weddenschaal E1-E3, bij toepassing van de
bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit en meerekenbare
diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
397.2 - Aanwerving - Contractuele toezichters voor en naschoolse opvang in de GBS De
Hazensprong - Schooljaar 2020-2021 - 2° en 3° trimester - Wijziging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, aan te stellen als deeltijds
toezicht(st)er (E1-E3) met prestatiebreuk 8,75/38 voor de voor-en naschoolse opvang en het
middagtoezicht in de GBS De Hazensprong, met een arbeidsovereenkomst voor een bepaald
werk, met ingang van 1 februari 2021 tot en met 30 juni 2021:
Artikel 2: Zij zal bezoldigd worden op basis van de weddenschaal E1-E3, bij toepassing van de
bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit en meerekenbare
diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
397.2 - Aanwerving - Contractuele toezichters voor en naschoolse opvang in de GBS De
Hazensprong - Schooljaar 2020-2021 - Vervanging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, aan te stellen als deeltijds
toezichter (E1-E3) met prestatiebreuk 7,5/38 voor de voor-en naschoolse opvang en het
middagtoezicht in de GBS De Hazensprong, met een vervangingsovereenkomst, met ingang
van 19 januari 2021, voor de duur van de afwezigheid van XXX.
Artikel 2: Hij zal bezoldigd worden op basis van de weddenschaal E1-E3, bij toepassing van de
bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit en meerekenbare
diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
397.2 - Ontslag statutair technisch assistent specialist - XXX
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen XXX, statutair technisch assistent
specialist (D4), XXX, op zijn verzoek, ontslag toe te kennen met ingang van 1 mei 2021, met het
oog op zijn oppensioenstelling in zijn statutaire functie.
Artikel 2: Aan betrokkene wordt een pensioenpremie toegekend voor een bedrag van 465,00
euro, bij toepassing van de bepalingen betreffende de invoering van een premie bij
oppensioenstelling voor het gemeente- en OCMW-personeel, opgenomen in van de
rechtspositieregeling, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2020, en
wordt geboekt op budgetsleutel MJP000052 - 6230099/ALG BES/0110/Andere
personeelskosten.
397.2 - Werkburo Leuven - Aanvraag begeleid werken in de GBS De Hazensprong
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit in te gaan op het aanbod van
Werkburo Leuven, waarbij aan XXX, de mogelijkheid geboden wordt om vanaf de maand maart
2021 gedurende één voormiddag per week een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit (vb
onderhoud van de website) uit te oefenen in de GBS De Hazensprong.
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Artikel 2: Met Werkburo Leuven wordt hiervoor een raamovereenkomst (is geen
arbeidsovereenkomst) gesloten. Deze overeenkomst kan pas in uitvoering gaan, van zodra
XXX hiervoor toelating heeft van zijn ziekenfonds.
397.2 Openverklaring en vaststelling van uiterste datum voor het indienen van de
kandidaturen voor de functie van bibliothecaris (B4-B5) met het oog op de aanwerving in
hetzij contractueel verband met een vervangingsovereenkomst tot aan pensioen
functiehouder, waarna een vast contract volgt en de samenstelling van een
wervingsreserve.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van voltijds/deeltijds
bibliothecaris (B4-B5) open te verklaren, met het oog op de aanwerving in contractueel
verband, mat arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, bepaalde duur of met een
vervangingsovereenkomst en samenstelling van een wervingsreserve voor deze functie, geldig
voor 3 jaren, overeenkomstig de bepalingen en procedures opgenomen in de voormelde
rechtspositieregeling. Na het vervangingscontract tot aan het pensioen van de functiehouder
volgt een vast contract van onbepaalde duur.
Artikel 2 : Om in aanmerking te komen voor deze vacature dienen de kandidaten te voldoen aan
de diplomavereisten zoals bepaald in de rechtspositieregeling:
-diploma bachelor of gelijkgesteld;
-reeds beroepservaring in een openbaar bestuur:
- ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graad B1-B3 of in de hogere graden van niveau C
(C4-C5);
- ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C.
Artikel 3: De selectieprocedure voor deze functie wordt als volgt vastgelegd:
- schriftelijke proef met één of meer functiegerichte competentieproeven en gevalstudies
- een mondelinge proef (enkel voor de kandidaten die in de schriftelijke proef minimum 50% van
de punten behaalden.
Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten minimum 50% van de punten behalen in de
schriftelijke proef, 50% van de punten in de mondelinge proef en bovendien 60% van de punten
behalen in de totaliteit van de bekwaamheidsproef (schriftelijk + mondeling).
Artikel 4: De uiterste inschrijvingsdatum voor deze vacature vast te stellen op 12 april 2021.
Artikel 5: De bekendmaking van deze vacature te laten verschijnen:
- onze eigen digitale kanalen
- VDAB
- facebook
-....
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1 - OMV/2020/177/OV - OMV_2020164010 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een zwembad en regulariseren van verhardingen, gelegen Banhagestraat
27, 3052 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 3 sectie A nr. 89P3
874.1 - OMV/2020/131/VV - OMV_2020130712 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het creëren van 1 lot voor open bebouwing, gelegen Parkstraat 122, 3053 Oud-Heverlee,
kadastraal gekend afdeling 4 sectie A nummer 128M
878.04 - Regionet Leuven - gebiedsagenda voor de stadsregio Leuven
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gebiedsagenda
voor de stadsregio Leuven.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen meent dat de gebiedsgerichte agenda
de juiste uitdagingen formuleert. De huidig gehanteerde taal ( 'stadsregio', 'stedelijke kernen',
...) benadrukt echter vooral de verdere verdichting, en zet zo in zekere zin zijn eigen
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belangrijkste en meest motiverende doelstelling wat in de schaduw: behoud van open ruimte.
Het college onderschrijven de doelstelling om sterke en aantrekkelijke dorpskernen uit te
bouwen, maar vindt deze momenteel nog te weinig terug in de communicatie. Het college stelt
voor om te zoeken naar alternatieven voor de term 'stadsregio' en 'stedelijke kernen'.
874.1 - OMV/2020/173/OV - OMV_2020115472 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het vellen van 2 bomen (eiken) en het vervangen door 4 nieuwe bomen, gelegen
Vaalbeekstraat 63, 3052 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 1 sectie A nr. 168P
874.1 - OMV/2020/171/OV - OMV_2020158014 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het herstellen en verplaatsen /rechttrekken van keerwand, gelegen Vlierbeekstraat 9, 3052
Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 3 sectie A nr. 233 K2
854 - Verslag Overleg College : Ecowerf - 24 november 2020
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 24
november 2020, van het overleg van het college van burgemeester en schepenen en enkele
directieleden van EcoWerf, met betrekking tot de opvolging van EcoWerf.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met alle besproken punten
zoals deze in het verslag en in de argumentatie worden omschreven.
854 - Ecowerf: Nieuwe gratis online sessies: Afval verminderen in huis en tuin
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe gratis
online sessies voor het verminderen van afval in huis en tuin.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist om betreffende informatie te
verspreiden via een Facebook- en persbericht.
874.1/OMV/2018/70/OV - OMV_2018088067 - Verzoek tot vernietiging van
omgevingsvergunning na beslissing deputatie na arrest van Raad voor
Vergunningsbetwistingen inzake beroep aangetekend tegen omgevingsvergunning inzake
de afbraak van een woning en de uitbreiding van de parking - Beekstraat 15, Sint-JorisWeert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van XXX
inzake verzoek tot vernietiging van de beslissing van de deputatie Vlaams-Brabant op 3
december 2020 tot aflevering van de omgevingsvergunning onder voorwaarden aan XXX m.b.t.
de afbraak van de woning te Beekstraat 15, 3051 Sint-Joris-Weert en de uitbreiding van de
parking bij de Proxy Delhaize. Het verzoek werd ingediend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.
Secretariaat
624.63 - Verkenning piste opstart detentiehuizen
Besluit
Artikel 1: Het college neemt kennis van de mail van de provinciegouverneur betreffende de
verkenning piste opstart detentiehuizen.
901 - Raad van Bestuur Interleuven - agenda van 10 februari 2021 en verslag van 27 januari
2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van 10
februari 2021 en het verslag van 27 januari 2021 van de Raad van Bestuur van Interleuven.
VrijeTijd
646 - Evenement - Wielerwedstrijden Junioren en Nieuwelingen Heren 17 en 24 april 2021 Meerdaalspurters vzw
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Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie
van twee Wielerwedstrijden door Meerdaalspurters vzw op 17 en 24 april 2021 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden, onder voorbehoud van een coronaverbod en onder
voorbehoud van een toelating van de gemeente Huldenberg.
646 - Evenement - Wielerwedstrijd 'Nieuwelingen' 18 april 2021 -WTC Natuurvrienden
Haasrode
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Wielerwedstrijd 'Nieuwelingen' door Wielerclub WTC Natuurvrienden vzw op 18 april 2021
goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden en onder voorbehoud van een coronaverbod.
646 - Erkenning vereniging - Tatooki
Besluit
Artikel 1: De vereniging Tatooki krijgt een tijdelijke erkenning als gemeentelijke
cultuurvereniging. Na het verstrijken van de periode van 6 maanden en na evaluatie wordt een
procedure opgestart voor definitieve erkenning.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Bart Clerckx

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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