Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 02 maart 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 158.574,08 euro voor
het dienstjaar 2021 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2021001243, 2021001252, 2021001268-1274,
2021001280-1282, 2021001284-1285, 2021001306-1309, 2021001315-1316, 2021001319,
2021001327, 2021001343, 2021001347-1354, 2021001356-1357.
Financieel beheerder
484.06 Bezwaarschrift belasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten, 2e kwartaal 2020.
Besluit
Artikel 1: Gelet op bovenvermelde argumentatie en de door het college van burgemeester en
schepenen geformuleerde conclusies op de grieven 1 tot en met 2, aangehaald door de
bezwaarindiener, besluit het college van burgemeester en schepenen het bezwaar van
Sitmedia SA, Boulevard Georges Favon 43, 1204 Genève, niet te aanvaarden.
De belastingplichtige wordt niet ontlast voor het aanslagbiljet met artikelnummer
980030015218, voor een bedrag van 1.026,60 euro.
Artikel 2: Deze beslissing wordt bij aangetekende brief kenbaar gemaakt aan Advocaten
Achterhof, de Bourgraaf, Dewulf, Verheydenstraat 32, 1700 Dilbeek.
Artikel 3: Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 30 mei
2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeente- en
provinciebelastingen en overeenkomstig de artikelen 1385 decies en undecies van het
Gerechtelijk Wetboek, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van
de beslissing met betrekking tot het administratief verhaal, beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd; m.n de
rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 Leuven.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210315 - 20210319 - N251
Naamsesteenweg van de Duivenstraat tot de Kastanjelaan te 3054 Vaalbeek - Vernieuwen
toplaag fietspad richting Waver
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.
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Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2020/BU410 met uitzondering van
het signalisatieplan voor de fietsers, goed te keuren voor de periode van 15 maart 2021 tot en
met 19 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.
Volledige uitvoering volgens aanvraag en omleiding zoals voorzien via Naamsesteenweg,
O.L.Vrouwstraat, M. Noëstraat, Waversebaan via grondgebied Leuven.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor: (Zie bijlage)
Een omleiding voor de fietsers, in beide richtingen, langs de Duivenstraat-BanhagestraatParnassusbergdreef.
Het fysisch afsluiten van de fietspaden door middel van verlichte nadars en een C11 bord, in
beide richtingen:
De Naamsesteenweg ter hoogte van de Duivenstraat en ter hoogte van de
Parnassusbergdreef.
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.
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: 20210308 - Tulpenlaan 10 te 3052
Blanden - Inname van de rijbaan door verhuiswagen met parkeerverbod
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/BU41, goed te keuren voor
8 maart 2021:
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Gelet op de plaatselijke inrichting van de openbare weg, doodlopende straat, weinig verkeer,
grote en voldoende ruimte op de rijbaan zelfs bij inname door verhuiswagen en lift wordt er
enkel parkeerverbod voorzien ter hoogte van huisnummers 9 en 10.
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:
Uitgezonderd aanvrager.
Tulpenlaan ter hoogte van huisnummer 9 en 10 enkel aan deze kant. De toegang tot
huisnummer 9 mag zonder toelating van de bewoners niet worden afgesloten door voertuigen
of lift.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een verhuiswagen
(+ lift) onder volgende voorwaarden:
Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.
De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :
hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg
heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid
teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We refereren eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de laadplatvormen en
bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander achteraan
aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te vergemakkelijken,
moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere weggebruikers worden
gesignaleerd:
hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan moet het
werkgebied gesignaleerd worden:
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte hebben
van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten minste
0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
We adviseren voor het dragen van een fluo hesje tijdens de uitvoering van de verhuis.
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
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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: 20210331 - Vaalbeekstraat 4 te 3050
Oud-Heverlee - Inname rijbaan door verhuiswagen met parkeerverbod
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/BU42, goed te keuren voor
31 maart 2021:
Gelet op de plaatselijke inrichting, eenrichtingsstraat behalve voor fietsers, smalle rijbaan, voet
en fietspad aan de kant van de inname, adviseren we om de verhuiswagen tegen de boompjes
te plaatsen dus op het fietspad en voetpad en dan wordt maar een kleine strook van de rijbaan
ingenomen zodat er nog minstens 3 m doorgang is voor hulpdiensten op de rijbaan zelf.
De lift kan/zal vermoedelijk wel op de lange oprit kunnen staan en geen hinder vormen op de
openbare weg.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
Is reeds ingesteld als zone 30 Km/u.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing gezien de breedte van de rijbaan.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een verhuiswagen
(+ lift) onder volgende voorwaarden:
Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.
De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd:
hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg
heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid
teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We refereren eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de laadplatvormen en
bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander achteraan
aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te vergemakkelijken,
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moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere weggebruikers worden
gesignaleerd:
hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan moet het
werkgebied gesignaleerd worden:
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte hebben
van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten minste
0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Dragen van een fluo hesje voor de verhuizers is steeds aan te raden.
We adviseren ook een verkeersdriehoek te plaatsen op de hoek van de Vaalbeekstraat met de
Dorpsstraat aan de kant van het fietspad (en inname) om de fietsers die wel in deze richting
mogen rijden te wijzen op het obstakel na het kruispunt.
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: 20210301-20210715 Wijnbergstraat 29 te 3052 Blanden - Inname openbare weg door kraan en bouwmaterialen BEKRACHTIGING
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

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

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/BU40 en het besluit van de
burgemeester van 24 februari 2021, te bekrachtigen voor de periode van 1 maart 2021 tot en
met 15 juli 2021:
Uitvoering werken geen 3m doorgang:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening.
Enkel van toepassing indien er geen permanente doorgang van 3m kan worden voorzien bij de
installatie van de kraan en de uitvoering van de werken en wanneer de straat wordt versperd bij
levering van bouwmaterialen.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Wijnbergstraat ter hoogte van de inname.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel
van verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b:
Wijnbergstraat vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat tot het kruispunt met de
Vlierbeekstraat.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Normaal niet van toepassing gezien de breedte van de rijbaan indien toch blijkt dat het nodig is
parkeerverbod in beide richtingen door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden
van het type X tussen huisnummer 25 en 33.
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:
Wijnbergstraat vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat tot het kruispunt met de
Vlierbeekstraat.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Er dient zeker contact te zijn met de werf op nr 35 die reeds over een toelating beschikken en
waar de werken al in uitvoering zijn.
Omleiding instellen zoals voorzien op het signalisatieplan.
Uitvoering werken met 3 m doorgang:
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:
Wijnbergstraat vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat tot het kruispunt met de
Vlierbeekstraat.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
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Wijnbergstraat ter hoogte van de inname (rijbaan is er ietwat breder maar onvoldoende om er te
kruisen).
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Normaal niet van toepassing gezien de breedte van de rijbaan indien toch blijkt dat het nodig is
parkeerverbod in beide richtingen door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden
van het type X tussen huisnummer 25 en 33.
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.
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.
Geen van de innames mogen de doorgang van 3m in het gedrangbrengen.
Er dient zeker contact te zijn met de werf op nr 35 die reeds over een toelating beschikken en
waar de werken al in uitvoering zijn.
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: 20210317-20210319 - Waversebaan
ter hoogte van nummer 242 te 3050 Oud-Heverlee - Inname van het fietspad en deel van de
rijbaan voor nutswerken
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/BU37, goed te keuren voor
de periode van 17 maart 2021 tot en met 19 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:
Km beperking naar 30 Km/u;
Fietsers hier oversteken veranderen naar “verkeersbord A25” (Plaats waar fietsers op de
rijbaan komen).
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:
Waversebaan vanaf huisnummer 240 tot 230.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in Waversebaan ter hoogte van
werk/werfzone.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Niet van toepassing op plaatsen waar de rijbaan verdeeld is in rijstroken en vanaf daar tot
huisnummer 230 parkeerverbod in beide richtingen door middel van verkeersborden E1 of E3
met onderborden van het type X.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
NOODFIETSPAD (MB 07/05/1999 Art. 4.2.3b)
3° Zijdelingse signalisatie :
a) De zijdelingse afbakening wordt aangebracht door een van de middelen van type II van
bijlage 2 bij dit besluit.
Wanneer verkeerskegels worden gebruikt, hebben zij een hoogte van ten minste 0,40 m.
Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van
een verlichting met witte of geelachtige lampen.
b) Indien de inplanting van het werk de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van
tweewielige bromfietsen noodzaakt om het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te
volgen, wordt een gang aangebracht langsheen het volledige werk van:
ten minste 1,50 m wanneer slechts één van de categorieën van weggebruikers er moet gebruik
van maken;
ten minste 2 m wanneer zowel voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige
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bromfietsen er samen moeten gebruik van maken.
Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte
van de gang teruggebracht worden tot 1 m.
In dit geval wordt:
de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van
tweewielige bromfietsen scheidt van dat van de andere weggebruikers, aangebracht en verlicht,
overeenkomstig de bepalingen van a) hierboven;
de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van
tweewielige bromfietsen scheidt van het werk zelf, aangebracht over de volledige lengte, hetzij
door een voldoende stevige inrichting, hetzij door een beschermnet, en op gepaste manier
verlicht.
Het college van burgemeester en schepenen besluit het noodfietspad door te trekken tot aan de
zijstraat het Wilgenhof.
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: 20210331-20210402 - Sint-JorisWeert - Omleiding naar aanleiding van werken iov Aquafin te Huldenberg - VERLENGING
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 goed te
keuren voor de periode van 31 maart 2021 tot en met 4 april 2021 :
- Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening.
- Beekstraat wordt plaatselijk verkeer
- Parkeerverbod aan horecazaak 'In de Rapte' zodat vrachtwagens en bussen de Stationsstraat
makkelijk kunnen indraaien
- Bushaltes aan tankstation, Neerijsebaan en OC worden verplaatst naar Station Sint-JorisWeert
- In de Roodsestraat: slimme alternerende lichten die zorgen dat het zwaar verkeer (ook bussen
van de Lijn) mekaar makkelijk kan kruisen
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- De alternerende lichten in de Roodsestraat 's nachts op oranje knipperlicht te laten branden,
tussen 21u. en 6u.
- De invoering van een tijdelijke snelheidslimiet van 30 km/u ter hoogte van het station in de
Stationsstraat, tussen huisnummers 10 en 32 (bakker).
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.
Personeel
397.2 Openverklaring functie voltijds/deeltijds contractueel kindbegeleider (C1-C2) met
arbeidsovereenkomst hetzij van onbepaalde duur, bepaalde duur of
vervangingsovereenkomst - Publicatie en vaststelling uiterste datum inschrijving Samenstelling van een wervingsreserve geldig voor 3 jaren.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie voltijds/deeltijds
contractueel kindbegeleider (C1-C2) open te verklaren, met het oog op samenstelling van een
wervingsreserve voor een tewerkstelling van onbepaalde duur, bepaalde duur of
vervangingsovereenkomst, geldig voor 3 jaren.
Artikel 2 : Om in aanmerking te komen voor deze vacature dienen de kandidaten te voldoen aan
de diplomavereisten zoals bepaald in de rechtspositieregeling.
Artikel 3: De selectieprocedure bestaat uit een proef (interview of test) die de motivatie, de
belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid van de kandidaten peilt
Artikel 4: De bekendmaking van deze vacature te laten verschijnen:
-digitale kanalen van de gemeente Oud-Heverlee
-Website van de VDAB
Artikel 5: De uiterste inschrijvingsdatum voor deze vacature vast te stellen op 12 april 2021
(poststempel of datum en uur van de e-mail gelden als bewijs).
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1 - OMV/2020/151/OV - OMV_2020143465 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een luifel (art. 4.4.1), gelegen Duivenstraat 78B, 3052 Oud-Heverlee,
kadastraal gekend afdeling 3 sectie A nummer 171Y
874.1 - OMV/2020/148/VV - OMV_2020138166 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het verkavelen in twee loten, gelegen Bierbeekstraat 44 te 3052 Oud-Heverlee, kadastraal
gekend afdeling 3 sectie A nummers 255T3, 255V3 en 255W3
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637.06 - Premie zonneboiler
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan onderstaande persoon een
gemeentelijke premie voor het plaatsen van een zonneboiler uit te betalen:
Naam en adres aanvrager

Datum aanvraag

Rekeningnummer

Premiebedrag

XXX

12 februari 2021

XXX

250,00 euro

874 - Kwaliteitskamer 19/01/2021 - Waversebaan-Ruitersweg - Okay
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de
kwaliteitskamer van 19 januari 2021.Bijkomende opmerkingen:
- er dient een ruimere groenbuffer van minimum 6 meter te komen aan de kant van de buur in
de Ruitersweg. Bestaand groen: zie advies MAR voor het behoud van waardevolle elementen.
Advies van Regionaal Landschap Dijleland inwinnen.
- zone voor Okay zal ingevuld worden met volgende zaken: nieuwe bushalte aan Okay ter
vervanging van haltes Vanderborght en De Letterberg, fietsenstalling aan bushalte, 6
ondergrondse glascontainers met 2 parkeerplaatsen voor tijdelijk gebruik, pakjesautomaat,
kledingautomaat. + Ruimte voorzien voor op termijn 2 deelwagens te plaatsen (dwarsparkeren)
- Stedenbouwkundige last:
•

zone van de gemeente aan de Waversebaan: mee invullen in totaalplan. Open ruimte
ingroenen.

•

6 ondergrondse glascontainers te voorzien op stuk openbaar domein: gemeente bekijkt
of dit via een stedenbouwkundige financiële last kan opgelegd worden. (Deels
gesubsidieerd)

- geen wonen boven de winkel
- geen bebouwing in 2de orde: voorkeur voor groene invulling als tiny forrest + toegankelijk
maken via wandelpad vanop Waversebaan
- twee toegangen voor fietsers/voetgangers naar Ruitersweg (uiterste punten aansluiting)
voorzien (shortcut fietsers)
- Parking:
•

laadpalen voor wagens op eigen parking minimum 2, laadpaal voor fietsen (minimum 2)
in grondpot te voorzien

•

verhardingen: voor wegenis: waterdoorlatend beton, voor parkeerplaatsen: grasdallen
(recycleerbaar + gerecycleerd materiaal) + accenten met kasseien voor landelijk
karakter

•

Loszone: uren van laden en lossen te bespreken

•

fietsenstalling: onder luifel + voldoende plaatsen + ruimte voor buitenmaatse fietsen

- buurtparticipatie opstarten
- aangepaste plannen na advies kwaliteitskamer voorstellen aan college.
874.1/OMV/2020/193/OV - OMV_2020158944 - Adviesverlening in kader van Vlaams project aanvraag tot omgevingsvergunning door Kenneth Vanhoenacker namens MOW Vlaanderen
voor de herinrichting van de N251 Naamsesteenweg tussen de E40 Brussel – Leuven – Luik
en de gemeentegrens Leuven – Oud-Heverlee met vrijliggende fietspaden
(stedenbouwkundige handelingen)
874.1/OMV/2020/195/OV - OMV_2020164559 - Adviesverlening in kader van Vlaams project aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX namens voor B-RAIL voor het bijstellen van
een voorwaarde opgelegd in de vorige omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen
Stationsstraat ZN, 3051 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 5 sectie B nummers 120P
en 120/2 C
874 - Nieuwe invulling voor perceel langs Pragenstraat
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Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de keuze voor optie 3:
de combinatie van een centrale (ecologisch beheerde) speelweide met een houtkant/beplanting
op de talud, evenwel met minder extra parkeerplaatsen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plan van aanpak:
Plan van aanpak - hoofdlijnen
1. Plaatsbezoek - OK
2. Bevraging 3 opties – OK
3. Check of extra parkeerplaatsen kan in bestemming gemengd open ruimtegebied lopende
4. Agendering opties op CBS met beslissing rond voorkeursoptie
5. Na keuze optie: vraag aan RLD voor uittekening van ontwerpplan + eerste raming van
begroting kosten aanplanting
6. Op basis van ontwerpplan: eerste inschatting van kosten door Diensten Infrastructuur
(en Omgeving ?) voor verdere nivellering terrein en uitbreiding aantal parkings (mogelijk
in eigen regie ?)
7. Aftoetsing op CBS of delegatie CBS
8. Terugkoppeling met directies
9. Bespreking ontwerpplan op CBS en beslissing rond werken nivellering/uitbreiding
parking
10. Uitvoeren werken nivellering en parking + bestelling plantgoed;
11. Plannen datum aanplanting en voorbereiding communicatie
12. Aanplanting met perscommunicatie
874 - Bespreking ontwerp voor Hoeve Hof Groenendaal – Grezstraat 8
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis over het ontwerp voor
Hoeve Hof Groenendaal, gelegen in de Grezstraat 8.
878 - Beroep tegen opname in het gemeentelijk leegstandsregister - Fonteinstraat 70 te 3050
Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit het beroep ongegrond te
verklaren.
Artikel 2: Het pand blijft opgenomen in de inventarisatielijst van de leegstand vanaf 17/11/2020.
Artikel 3: De beslissing wordt aangetekend verstuurd naar de beroepsindiener.
878 - Beroep tegen opname in het gemeentelijk leegstandsregister - Ophemstraat 33 te 3050
Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit het beroep ongegrond te
verklaren.
Artikel 2: Het pand blijft opgenomen in de inventarisatielijst van de leegstand vanaf 17/11/2020.
Artikel 3: De beslissing wordt aangetekend verstuurd naar beroepsindiener.
Secretariaat
185.3 - Verslagen kerkfabrieken - Onze-Lieve-Vrouw Haasrode van 25 januari 2021 en
Centraal Kerkbestuur van 10 februari 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode van de zitting van 25 januari 2021, ingediend op
20 februari 2021
- het Centraal Kerkbestuur van 10 februari 2021, ingediend op 23 februari 2021.
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857 - Betekening dagvaarding - Holsbeek e.a. / Belgische Staat en centrumgemeenten Civiele veiligheid - Afrekening bijdrage 2015 (kosten 2014)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Verbist Advocatuur
voor de betekening van de dagvaarding betreffende het dossier Holsbeek e.a. / Belgische Staat
en centrumgemeenten - Civiele veiligheid - Afrekening bijdrage 2015 (kosten 2014).
Sociale dienst OCMW
61 - VC De Roosenberg: werkgroep individueel vervoer 02/2021 en lokaal vervoer in OudHeverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
werkgroep 'mobiliteit - individueel vervoer' en besluit akkoord te gaan met het voorstel:
- bijdrage gebruiker: € 8 (vervoer heen en terug). Een retributiereglement zal ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
- vergoeding vrijwilliger per rit: km-vergoeding (€0,35/km) + wachtvergoeding (€ 5)
Schattin wachtvergoeding MMC (€)
g verste
Gemeen afstand
(km)
te
5
enkele
afstand

kmvergoeding (MMC) - €/km

0,35

Totaal
vergoeding heen
en terug

OH

6,5

5,00 €

4,55 €

55 €

BIE

13

5,00 €

9,10 €

10 €

HULD

11

5,00 €

7,70 €

70 €

LUB

25

5,00 €

7,50 €

9,
14,
12,
1

22,
50 €

Elke gemeente voorziet een omniumverzekering voor zijn/haar vrijwilligers. De administratie
(facturatie gebruiker en uitbetaling vrijwilligersvergoedingen) zal verricht worden per gemeente.
Een verrekening naar de penhouder van het vaccinatiecentrum zal plaatsvinden op het einde
van de vaccinatiecampagne.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit om voor de minder mobiele
inwoners van Oud-Heverlee de mindermobiele centrale Oud-Heverlee op te starten in functie
van het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum. De gemeente betaald hiervoor € 95,00 aan
taxistop voor het gebruik van de planningstool. Het lidgeld aan taxistop ten bedrage van €0,50,
te betalen door de gebruiker, zal tijdens de vaccinatiecampagne, gefinancierd worden door
gemeente Oud-Heverlee alsook de verzekeringskosten voor de vrijwilliger ten bedrage van €
0,035 per km. Deze uitgaven worden terug gevorderd via de subsidie van de provincie VlaamsBrabant die de gemeente Oud-Heverlee ontvangt voor de opstart van een mindermobiele
centrale (2021: max. € 3750).
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen besluit om XXX aan te stellen als
dispatcher voor het lokaal vervoer in Oud-Heverlee van en naar het vaccinatiecentrum.
VrijeTijd
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210304 - 20210305
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.
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• 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/BU045, goed te keuren voor
de periode van 4 tot 5 maart 2021.
Goedkeuring van het voorgestelde plan door de Politiezone Voer en Dijle mits bijkomende
opmerkingen:
- Aangezien er enkel parkeerverboden worden gevraagd voor de Oude Nethensebaan,
Kaubergstraat en Hazeveldstraat en deze straten enkel tijdens de korte tijdspanne van de
opnames dient te worden afgesloten adviseren wij hiervoor te werken met “werfopzichters”
(voorzien van fluo kleding, armband en C3 op stok).
Werfopzichter : 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.
- RIJBEWEGINGEN: Instelling van de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden
C3: Weertse Dreef over de gehele lengte tot vlak na de parking van de Speelberg en na
toelating door ANB van 22.30 tot 05.00u
- OMLEGGINGEN: Instelling van onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden
F41: voor het afsluiten van de Weertse Dreef via de Naamsesteenweg richting Leuven
O.L.Vrouwstraat, M. Noëstraat, Waversebaan, Leuvensestraat, Hollestraat en Weertse Dreef, in
dit in beide rijrichtingen. (vermijden van de omlegging via de Oude Nethensebaan te leiden)
- SNELHEIDSBEPERKINGEN: Instelling van volgende beperkingen : 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: Oude
Nethensebaan vanaf het kruispunt met de Heidestraat tot het kruispunt met de Hollestraat,
Kaubergstraat en Hazeveldstraat.
- PARKEERVERBOD: Instelling van onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden door
middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X : op de Oude
Nethensebaan, de Hazeveldstraat en Kaubergstraat wordt er parkeerverbod ingesteld op de
plaatsen waar de rode en de groene kleuren zijn aangebracht op het plan in bijlage. Op de
plaatsen waar de blauwe kleuren zijn aangebracht komt er eveneens parkeerverbod met
onderbord “ Uitgezonderd voertuigen aanvrager” tussen 16.00 en 23.00 uur. Er wordt eveneens
parkeerverbod geplaatst op de parking ‘De Speelberg’ tussen 22.30 en 05.00 uur.
- BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
* Steeds voldoende zichtbaar opstellen (crew en andere medewerkers die zich op de rijbaan
begeven tussen de opnames dragen best een fluo hesje) want er is buiten de opnametijd
steeds doorgaand verkeer mogelijk.
* Het afsluiten van de Weertsedreef gebeurt na toelating van ANB.
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: 20210302 - 20200330 - Ambulante
handel
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/BU046, goed te keuren voor
de periode van 2 tot 30 maart 2021.
Er werd naar aanleiding van deze aanvraag ter plaatse controle gedaan door de politie en onze
bevindingen en aanbevelingen werden meegedeeld aan dienst vrijetijd.
Er was eveneens op 25/02/2021 een plaats bezoek met uitbater, dienst vrijetijd en de politie.
De afspraken die er toen werden gemaakt betreffende plaatsing kramen, nadars, kabels
afschermen van en naar de verdeelkast, coronamaatregelen, enz … dienen te worden
nageleefd.
PARKEERVERBOD : Instelling van parkeerverbod over de hele lengte van het stationsgebouw
door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X:
- voor aankomst, 02/03/2021 vanaf 12.00 tot in plaats stelling
- voor vertrek, 29/03/2021 om 00.00u tot 30/03/2021 om 12.00u
Dit om het opzetten en afbreken van de kramen te vergemakkelijken.
De borden dienen te worden verplaatst (verkleinen van het parkeerverbod tot tegen de kramen)
eens de kramen zijn opgesteld, dus zoals tijdens het plaats bezoek werd afgesproken. Zo zijn
er terug vrije parkeerplaatsen links van de kramen.
Ten laatste 29/03/2021 om 00.00u (24u) voordat de kramen worden afgebroken, zal het
parkeerverbod terug worden ingesteld en geplaatst door uitbater, zoals in de vergunning
vermeld dus over de hele lengte van het gebouw.
BIJKOMENDE VOORWAARDE: aandacht voor de leidingen, kabels,… die over de openbare
weg liggen. Deze beschermen en aanduiden voor de weggebruikers om ongelukken te
voorkomen.
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.
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 basisschool De Lijsterboom staat, in toepassing van de
onderrichtingen, halftijdse loopbaanonderbreking (medische reden) toe, met ingang van 01
maart 2021 tot en met 31 mei 2021 aan XXX, lager onderwijzeres, voor 12/24ste van haar
opdracht.
Artikel 2: Deze beslissing wordt ter kennisgeving, overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de gemeentelijke
basisschool de Lijsterboom en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2021
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2021, als lager onderwijzeres in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, reeds benoemd voor 22 lestijden, voor 2/24ste aan
de gemeentelijke basisschool De Hazensprong te Haasrode.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2021
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2021, als lager onderwijzeres in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, voor 10/24ste aan de gemeentelijke basisschool De
Hazensprong te Haasrode.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2021
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2021, als kleuteronderwijzer(es) in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, reeds benoemd voor 23 lestijden, voor 1/24ste aan
de gemeentelijke basisschool De Hazensprong te Haasrode.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
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Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2021
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2021, als kleuteronderwijzer(es) in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, reeds benoemd voor 23 lestijden, voor 1/24ste aan
de gemeentelijke basisschool De Hazensprong te Haasrode.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2021
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2021, als kleuteronderwijzer(es) in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, reeds benoemd voor 10 lestijden, voor 14/24ste aan
de gemeentelijke basisschool De Hazensprong te Haasrode.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2021
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2021, als kleuteronderwijzer(es) in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, voor 8/24ste aan de gemeentelijke basisschool De
Hazensprong te Haasrode.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
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 basisschool De Lijsterboom Blanden, besluit de
halftijdse loopbaanonderbreking (medische bijstand) van XXX, toe te staan voor de periode
vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Lijsterboom Blanden en het betrokken personeelslid.
Kennisneming besluiten algemeen directeur
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397.2 - Personeel - Aanvraag van voltijdse loopbaanonderbreking (1 maand) in het kader
van ouderschapsverlof - XXX
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, wordt , op haar verzoek een voltijdse onderbreking van de loopbaan
toegestaan, van 1 augustus 2021 tot en met 31 augustus 2010, bij toepassing van de
regelgeving van de loopbaanonderbreking in het kader van het ouderschapsverlof.
397.2 - Personeel - Aanvraag van voltijdse loopbaanonderbreking (1 maand) in het kader
van medische bijstand - XXX
Besluit
Artikel 1: Aan XXX wordt op haar verzoek een voltijdse onderbreking van de loopbaan
toegestaan, van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021, bij toepassing van de regelgeving van
de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand.
397.2 - Personeel - Vorming - De Watertoets - hoe de aanstiplijst bijlage 25 opmaken
Besluit
Artikel1: Aan XXX en XXX, beiden statutair deskundige ruimtelijke ordening en stedenbouw,
wordt toelating verleend om de webinar "De watertoets: hoe de aanstiplijst bijlage 25 opmaken",
georganiseerd door Escala op 5 maart 2021, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 181,50 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
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