Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 16 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 155.824,36 euro voor
het dienstjaar 2021 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2021001355, 2021001465, 2021001473-1476,
2021001480-1481, 2021001483, 2021001485, 2021001504-1505, 2021001510, 2021001515,
2021001522-1524, 2021001527-1531.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
901.3 - Samenwerkingsovereenkomst Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC)
185.3 - Kerkenbeleidsplan Oud-Heverlee - goedkeuring
575.03 - Openbaar domein - Definitieve vaststelling rooilijn gedeeltelijke verplaatsing
gemeenteweg 68bis, Bovenbosstraat 27 en 29, 3053 Haasrode, kadastraal gekend als
afdeling 4 sectie B nrs 20N3 en 20M3
587.1 - Retributiereglement vervoer naar vaccinatiecentrum de Roosenberg en vaststellen
vrijwilligersvergoeding in het kader van dit vervoer
Documenten Gecoro
Burgerzaken
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2021/16
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aangevraagde
columbariumconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar wordt toegestaan aan XXX. Dit rekening
houdend met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk
reglement en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en
het retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze concessie vangt aan op 16 maart 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.
512 - Huwelijksvoltrekking - plaatsbepaling - afwijking om ook in openlucht plaats te
voorzien voor voltrekken van huwelijken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit mogelijke locaties te
onderzoeken voor het voltrekken van huwelijken in openlucht.
Financieel beheerder
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484.06 Bezwaarschrift belasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten, 3e 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 XXX,
niet te aanvaarden.
De belastingplichtige wordt niet ontlast voor het aanslagbiljet met artikelnummer
980040019453, voor een bedrag van 2.284,14 euro.
Artikel 2: Deze beslissing wordt bij aangetekende brief kenbaar gemaakt aan XXX.
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
861 - Plaatsen van koeling en ventilatie in refter magazijn en in leraarskamer GBS Blanden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht voor het leveren en
plaatsen van een airconditioning in de refter van het gemeentelijk magazijn te Blanden en het
leraarslokaal van de lagere school te Blanden te gunnen aan de firma Bumaco bvba;
Stationsstraat 216, 3110 Rotselaar voor een bedrag van €9.312,92 excl. BTW.
Artikel 2: De kredieten voor het uitvoeren van deze opdracht worden voorzien onder de
exploitatiebudgetten 2021/6103010/ALG BES/0119/001TD/Prestaties voor derden voor
onderhoud en herstelling gebouwen/Overige algemene diensten/Techn. dienst
en 2021/6103010/WELZ/0800/99GBSALG/Prestaties voor derden voor onderhoud en
herstelling gebouwen/Gewoon basisonderwijs/Gemeentelijke basisscholen algemeen.
581 - Mobiliteit - burgerwetenschapsonderzoek/leefbaarheidsonderzoek - Straatvinken op
donderdag 20 mei
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het
burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken die de modal-shift en de toename van
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid moet promoveren in onze gemeente en geeft
opdracht aan dienst infrastructuur om de gemeente in te schrijven en de campagne te promoten
via bovenvermelde kanalen.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210412 - 20210421 - N25Expresweg te 3052 Oud-Heverlee - Renovatiewerken op Expresweg - Afsluiting van de
Banhagestraat - nieuwe datum voor de werken
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 2020/BU114, goed te keuren voor
de periode van 12 april 2021 tot en met 21 april 2021 :
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
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Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/politieverordening.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Bewoners van de Banhagestraat en de school GBS Blanden schriftelijk op de hoogte brengen
dat de Banhagestraat in die periode afgesloten wordt.
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.
861.6 - Kennisname nota mobiliteit Stormvogels
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mobiliteitsnota
betreffende de omgeving rond de Stormvogels-site. Voorkeur fietszone, parkeren aan B-zone
nog niet uitwerken. Geen drie parkeerplaatsen binnen wedstrijdterrein (pagina 3).
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210310-20210319 - Waversebaan
- Leuvensestraat - Justin Scheepmansstraat te 3050 Oud-Heverlee en 3051 Sint-Joris-Weert
- Reiniging en inspectie van riolering - 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/BU59 en het besluit van de
burgemeester van 5 maart 2021, te bekrachtigen voor de periode van 10 maart 2021 tot en met
19 maart 2021:
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de inrichting van een mobiele
werfzone (werken van de categorie 6) op voorwaarde dat:
Het voertuig voorzien is van de signalisatie overeenkomstig het snelheidsregime en de aard van
de wegwerkzaamheden (Artikel 7 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999). Zie bijgevoegd
document.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
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Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Gezien de Justin Scheepmansstraat een doodlopende straat is, adviseren wij dat de
bewoners aldaar verwittigd worden van de tijdspanne waarin de straat ter hoogte van de
huisnummer 13 tijdelijk zal afgesloten 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.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210319-20210326 - Waversebaan
- Leuvensestraat - Justin Scheepmansstraat te 3050 Oud-Heverlee en 3051 Sint-Joris-Weert
- Reiniging en inspectie van riolering - 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, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU59, goed te keuren voor
de periode van 19 maart 2021 tot en met 26 maart 2021:
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de inrichting van een mobiele
werfzone (werken van de categorie 6) op voorwaarde dat:
Het voertuig voorzien is van de signalisatie overeenkomstig het snelheidsregime en de aard van
de wegwerkzaamheden (Artikel 7 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999). Zie bijgevoegd
document.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Gezien de Justin Scheepmansstraat een doodlopende straat is, adviseren wij dat de
bewoners aldaar verwittigd worden van de tijdspanne waarin de straat ter hoogte van de
huisnummer 13 tijdelijk zal afgesloten 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
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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: 20210319 - Vaalbeekstraat 26 te
3050 Oud-Heverlee - Afsluiten van de rijbaan met omleiding voor snoeien van bomen
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/BU61, goed te keuren voor
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:
De werk/werfzone langs beide zijden volledig afsluiten zodat er geen verkeer (ook geen
voetgangers of fietsers) zich in deze zone kunnen bevinden tijdens de werken.
Het kan zeer nuttig zijn zoals meegedeeld in de aanvraag om onder de middag de rijbaan terug
even open te stellen.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Vaalbeekstraat ter hoogte van huisnummer 26 vanaf de School.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
Vaalbeekstraat aan het kruispunt met de Linderonde.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Vaalbeekstraat, Linderonde, Pragenstraat in beide richtingen.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
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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:
Indien dit nog niet is ingesteld door de permanente regeling, vanaf de werk/werfzone tot het
kruispunt met de Linderonde.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand:
Niet van toepassing gezien de smalle rijbaan.
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 bewoners die hinder zouden kunnen ondervinden bij het afsluiten van de rijbaan schriftelijk
op de hoogte brengen van de omleiding.
Daar de omleiding via een bosweg loopt (Linderonde) dient hiervoor vermoedelijk de
toelating worden gevraagd aan 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.
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: 20210311-20210312 - Waversebaan
101 te 3050 Oud-Heverlee - Dringende herstelling van een gebroken deksel in het fietspad 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 besluit van de burgemeester van 11 maart 2021, te bekrachtigen voor de periode
van 11 maart 2021 tot en met 12 maart 2021:
Zie besluit in bijlage.
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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: 20210322-20210324 - Molenstraat 3
te 3051 Sint-Joris-Weert - Inname openbare weg door container
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

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

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

• De inname niet conflicteert met andere innames.
Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU57 en de opmerkingen
van de dienst infrastructuur, goed te keuren voor de periode van 22 maart 2021 tot en met 24
maart 2021:
Gelet op de plaats waar de container dient te worden ingepland namelijk niet ver van het drukke
kruispunt met de Leuvensestraat en gelet op de smalle rijbaan ter hoogte van de container
adviseren we om de container op het voetpad te plaatsen zo dicht mogelijk tegen de houten
schermen. Er blijft dan voldoende ruimte en doorgang mogelijk voor hulpdiensten op
voorwaarde zie ”aard van de innames”
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:
Molenstraat tussen het kruispunt met de Leuvensestraat tot net voorbij de eerste
wegversmalling.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 ter hoogte van de inname.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Normaal niet van toepassing.
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.
Bijzondere aandacht besteden aan de signalisatie (ook de verlichting) van de container hoe en
waar hij wordt geplaatst.
De container dient ten alle tijden evenwijdig met de stoeprand worden ingeplant.
Het advies werd gegeven op basis van de schets en de afmetingen die bij de aanvraag werden
gevoegd.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor:
Het bijplaatsen van extra signalisatie betreffende "voetgangers hier oversteken" op volgende
plaatsen:
ter hoogte van het zebrapad komende van het kruispunt met de Beekstraat en minstens 5m
voor de container komende van de Polderstraat / Kleinstraat /
Rue de Weert-Saint-Georges (zie bijlage ter verduidelijking).
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: 20210322-20210324 - Blandenstraat
86 en Dassenstraat te 3053 Haasrode - Inname rijbaan door container te Dassenstraat en
betonwagen te Blandenstraat 86
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 2021/BU68, goed te keuren voor
de periode van 22 maart 2021 tot en met 24 maart 2021:
Betonwagen, Blandenstraat 86 op 24 maart
2021
De plaats waar deze betonwagen dient te worden ingeplant (foto van aanvrager) betreft een
druk kruispunt dat door het bochtige verloop van de weg gevaarlijk en onoverzichtelijk is.
Bijgevolg wordt gevraagd om dit voertuig deels op het fietspad en deels op de rijbaan te
plaatsen.
Daar de inname volgens aanvrager niet langer dan 2 uur in beslag zal nemen adviseren we om
met 2 werfopzichters te werken in plaats van de rijbaan in te stellen met verkeerslichten en
eventueel omleiding.
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.
Geldt voor alle verkeer dus ook voor fietsers en voetgangers!!!
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:
Blandenstraat tussen het kruispunt met de Verbindingsstraat en het kruispunt met de
Huffelstraat indien nog niet is ingesteld.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
tussen het kruispunt met de Verbindingsstraat en huisnummer 74 in beide richtingen door
middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
Normaal niet van toepassing gezien de wegmarkering, de onoverzichtelijkheid door het
bochtige parcours en de nabijheid van een kruispunt.
AARD VAN DE INNAME:
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.
Telefonisch contact nemen met politie wijkkantoor Vaalbeek op 016/551385 op de dag van de
inname een half uur voor aanvang.
Aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers tijdens de verplaatsing van de werf tot de
container. Er dient een A51 te worden geplaatst rechts van het fietspad in beide richtingen op
75m voor de inname. Bestuurders attent maken dat er verkeer uit de werf kan komen, het
betreft een drukke en onoverzichtelijke plaats.
Werfzone grenst aan het fietspad!!!
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Aandacht voor de juiste en voldoende signalisatie van de container zeker de verlichting ervan
tijdens de hele periode dat deze op de rijbaan staat.
Container, Dassenstraat van 22 maart 2021 tot en met 24 maart
2021
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:
Dassenstraat tussen het kruispunt met de Herpendaalstraat en de Blandenstraat indien nog niet
is ingesteld.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
Dassenstraat ter hoogte van huisnummer 1 (Instellen omdat we kort aan het kruispunt met de
Blandenstraat zijn).
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Dassenstraat ter hoogte van huisnummer 1, op minimum 15m van het kruispunt ten belope van
7m door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een container onder
voorwaarde dat een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht
naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend
oranje-geel knipperlicht. De voor- en achterzijde van de container moeten over een oppervlakte
van minimum 1 m2 voorzien zijn van rode en witte strepen die een hoek vormen van ca. 45°
met de verticale as van de container.
De container draagt een naambord van de verantwoordelijke (gele letters met zwarte
achtergrond). De doorrijbreedte bedraagt steeds 3 meter of meer.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Aandacht voor de veiligheid van alle wegebruikers tijdens de verplaatsing van de werf tot de
container. Er dient een A51 te worden geplaatst rechts van het fietspad in beide richtingen op
75m voor de inname. Bestuurders attent maken dat er verkeer uit de werf kan komen, het
betreft een drukke en onoverzichtelijke plaats.
Werfzone grenst aan het fietspad!!!
Aandacht voor de juiste en voldoende signalisatie van de container zeker de verlichting ervan
tijdens de hele periode dat deze op de rijbaan staat.
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.

16 maart 2021

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 - 20210401 -20210831 Weertsedreef - Afsluiten in het weekend en parkeerverbod
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een parkeerverbod te installeren
aan de noordelijke kant van de Weertsedreef (oneven huisnummers) tussen de Oude
Nethensebaan en de parking De Speelberg, tot en met 31 augustus 2021, door middel van
verkeersborden E1.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit, in samenwerking met ANB, om
de Weertsedreef elk weekend (van vrijdagavond 16u tot maandagmorgen 9u) af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer tot en met 31 augustus 2021.
Artikel 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
Kinderdagverblijf
624.13 - Kinderdagverblijf ' t Dolfijntje - levering apotheek- en verzorgingsproducten
dienstjaren 2021, 2022 en 2023 - gunning van de opdracht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht betreffende de
levering van apotheek- en verzorgingsproducten, ingevolgde de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, voor de levering van apotheek- en verzorgingsproducten
tijdens de dienstjaren 2021, 2022 en 2023, te gunnen aan:
- apotheek Meerdael, Bierbeekstraat 1, 3052 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De betalingen te laten gebeuren via de kredieten voorzien op meerjarenplannummer
MJP000274 (werkingskosten - apotheek).
Personeel
397.2 - Personeel -Aanvraag ouderschapsverlof en onbezoldigd verlof - XXX
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist aan XXX, voltijds statutair
afdelingshoofd Vrije Tijd, XXX, op haar verzoek:
1) een voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van het Vlaams Zorgkrediet (opvang kind tot
en met 12 jaar) toe te staan van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021;
2) een voltijdse onbezoldigd verlof toe te staan, bij toepassing van artikel 260 § 3 van de
rechtspositieregeling, van 1 september 2021 tot en met 31 mei 2022. Dit onbezoldigd verlof
wordt toegestaan als gunstmaatregel en is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit.
397.2 - Openverklaring van de functie technisch assistent specialist gebouwen
(contractueel D4) met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een
wervingsreserve - Samenstelling jury
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de jury voor de selectieproef voor
de functie van contractueel technisch assistent specialist (D4) als volgt samen te stellen:
XXX, algemeen directeur gemeente Huldenberg;
XXX, coach (GACC);
XXX, diensthoofd uitvoeringsdiensten gemeente Kortenberg, op rust.
Artikel 2 : Deze juryleden zullen vergoed worden overeenkomstig de door de gemeenteraad, in
zitting van 12 november 2013 vastgestelde tarieven.
397.2 - Openverklaring van de functie contractueel diensthoofd burgerzaken (B4-B5) met
het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve - Samenstelling
jury
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de jury voor de selectieproef voor
de functie van contractueel diensthoofd burgerzaken (B4-B5) als volgt samen te stellen:
XXX, algemeen directeur gemeente Bierbeek;
XXX, diensthoofd burgerzaken - juriste lokaal bestuur Boortmeerbeek;
XXX, afdelingshoofd Mens gemeente Bertem.
Artikel 2 : Deze juryleden zullen vergoed worden overeenkomstig de door de gemeenteraad, in
zitting van 12 november 2013 vastgestelde tarieven.
397.2 - Openverklaring van de functie contractueel bibliothecaris (B4-B5) met het oog op de
aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve - Samenstelling jury
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de jury voor de selectieproef voor
de functie van contractueel diensthoofd burgerzaken (B4-B5) als volgt samen te stellen:
XXX, algemeen directeur gemeente Holsbeek;
XXX, bibliothecaris gemeente Tremelo ;
XXX, bibliothecaris op rust stad Diest.
Artikel 2 : Deze juryleden zullen vergoed worden overeenkomstig de door de gemeenteraad, in
zitting van 12 november 2013 vastgestelde tarieven.
397.2 - Openverklaring van de functie statutair administratief medewerker burgerzaken (C1C3) met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve Samenstelling jury
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de jury voor de selectieproef voor
de functie van contractueel diensthoofd burgerzaken (B4-B5) als volgt samen te stellen:
XXX, diensthoofd burgerzaken - juriste lokaal bestuur Boortmeerbeek;
XXX, diensthoofd interne zaken gemeente Holsbeek;
XXX, beleidsmedewerker burgerzaken gemeente Herent.

16 maart 2021

Artikel 2 : Deze juryleden zullen vergoed worden overeenkomstig de door de gemeenteraad, in
zitting van 12 november 2013 vastgestelde tarieven.
397.2 - Aanwerving - Halftijds contractueel technisch beambte keukenhulp (E1-E3) KDV 't
Dol-fijn-tje - Vervanging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, verder tewerk te stellen als
halftijds contractueel technisch beambte keukenhulp (E1-E3), met een arbeidsovereenkomst
van bepaalde duur, die een aanvang neemt op 1 april 2021 en eindigt op 30 juni 2021.
Artikel 2: Betrokkene zal bezoldigd worden op basis van de salarisschaal 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.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1 - OMV/2021/29/ME - OMV_2021025271 - Aktename van de melding voor het uitvoeren
van enkele stabiliteitswerken, gelegen Bovenbosstraat 116 te 3053 Oud-Heverlee,
kadastraal bekend afdeling 4 sectie B nummer 102D2
874.1 - OMV/2021/30/ME - OMV_2021027512- Aktename van de melding voor het creëren van
een zorgwoning, gelegen te Fonteinstraat 42 te 3050 Oud-Heverlee, kadastraal bekend
afdeling 1 sectie A nummer 75N
874.1 - OMV/2020/182/OV - OMV_2020169298 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het verbouwen van de woning, gelegen Kleinstraat 1A, 3051 Oud-Heverlee, kadastraal
gekend afdeling 5 sectie B nummer 266 T
641.9 - Dijle Floats - melding van overnachten van kinderen op het kampterrein
Besluit
Art. 1 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel, maar niet in
VEN-gebied, 80m2 per tent, maximum 12 personen tegelijkertijd en voor maximum 4 weken in
totaal, vanaf 22 uur moet het stil zijn. Er gebeurt daarna een evaluatie.
874.1 - OMV/2020/187/OV - OMV_2020175584 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het vellen en vervangen van 3 bomen, gelegen Banhagestraat 91, 3052 Oud-Heverlee,
kadastraal gekend afdeling 3 sectie A 154 A2
874.1 - OMV/2020/189/OV - OMV_2020178762 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het vellen van niet waardevolle bomen, gelegen Grezstraat 8, 3054 Oud-Heverlee, kadastraal
gekend afdeling 2 sectie A nrs 162G, 164D, 165B, 166B en 167E
874.1 - OMV/2020/172/OV - OMV_2020155865 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
de regularisatie van een pop-up bar, gelegen Maurits Noëstraat 13A, 3050 Oud-Heverlee,
kadastraal gekend afdeling 1 sectie D nrs 47L en 47P
874.1 - OMV/2021/34/ME - OMV_2021034916- Aktename van de melding voor het creëren van
een zorgwoning, gelegen te Leuvensestraat 48 te 3051 Oud-Heverlee, kadastraal bekend
afdeling 1 sectie A nummers 418D en 417B
575.03 - Kennisname - INL Jaarrapport 2020
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het INL jaarrapport
2020.
Artikel 2: Er zal voor de uitgevoerde taken vóór 1 april 2021 een subsidieuitbetalingsaanvraag
ingediend worden bij Caplo.
874.2 OMV/2021/21/BVV - OMV_2021005597 Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor bijstelling verkaveling
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OMV/2018/107/VV (reliëfwijziging op loten 1 en 2) te Molenstraat 14A en 14B te 3051 SintJoris-Weert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX en XXX voor het
bijstellen van de verkaveling van gronden te Molenstraat 14A en 14B, 3051 Sint-Joris-Weert.
874.2 OMV/2020/175/VV - OMV_2020162583 Kennisname herneming openbaar onderzoek na
wijzigingsverzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX namens
QUADRANT STUDIE - en LANDMEETBURO BVBA voor het verkavelen in twee loten voor
halfopen bebouwing (met grondafstand) te Kleinstraat ZN, 3051 Sint-Joris-Weert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tweede openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX namens
QUADRANT STUDIE - en LANDMEETBURO BVBA voor het verkavelen van gronden te
Kleinstraat ZN, 3051 Sint-Joris-Weert.
Secretariaat
61 - De Kouter - PV van vorderingsstaat nr 22
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van
vorderingsstaat 22 van WZZ De Kouter.
VrijeTijd
646 - Evenement - Mountainbiketocht 'Meerdael Classic' 4 juli 2021 - Downhillbikers
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Mountainbiketocht 'Meerdael Classic' door Downhillbikers op 4 juli 2021 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden en onder voorbehoud van een corona-verbod.
205.9 - Lokale economie - Aanvraag ambulante handel op openbaar domein buiten de
openbare markt
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te verlenen aan XXX,
zaakvoerder ambulante detailhandel in levensmiddelen, XXX om een testverkoop te
organiseren op een zondagnamiddag van 12u30 tot 18u en daarna wekelijks plaats te nemen
op woensdag, zaterdag en/of zondag tegenover Restaurant Vers Namur, voor het uitoefenen
van ambulante handel, mits het naleven van de maatregelen ter bestrijding van besmetting met
het coronavirus Covid-19.
581.4 - Noodplanning - Aanvraag oefening Defensie
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het militair
ziekenhuis te Brussel om een grootschalige oefening te organiseren in de Stationsstraat 22 te
3051 Oud-Heverlee op woensdag 6 juni 2021.
652 - Vraag Wevok beachvolleybalveld
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester gaat akkoord om Wevok een toelage te geven van
900,00 € om een tijdelijk beachvolleybalveld aan te leggen op het grasveld achter het OC van
Sint-Joris-Weert.
646 - Evenement - Sortie Blues 11 september 2021 - De Sortie
Besluit
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Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Sortie Blues
door de Sortie op 11 september 2021 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden
en onder voorbehoud van een eventueel corona-verbod.
- alcoholwet wordt strikt gecontroleerd door organisator : Min 16 jaar: geen alcohol. Van 16 tot
18 jaar: gegiste dranken minder dan 22° vb. bier, wijn, cava, porto. Vanaf 18 jaar: sterke drank,
gedistilleerde dranken, cocktails, dranken + 22°
- interventie politie wordt verwittigd; politioneel advies ivm het afsluiten van de straten wordt
opgevolgd
- gebruik van een geluidsmeter is verplicht; geluidscategorie 2 toegestaan tot 02.00 uur
- omwonenden worden schriftelijk verwittigd
- doorgang van 3 meter is overal verplicht
- info van ambulante handelaars komt tijdig aan op de dienst vrije tijd
- het gebruik van glazen of van herbruikbare bekers is verplicht
- het opzetten van twee podia wordt toegestaan
- dienst infrastructuur voorziet de nodige signalisatie
- installatie toiletwagen met opvolging van instructies en locatie door de dienst infrastructuur
- organisator legt een recent groen CERM label voor één maand voor de activiteit
646 - Zaalverhuur voor erkende gebruikers - refter Hazensprong in de paasvakantie
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de huur van de
refter van de Hazensprong aan Tatooki en Joy4Life in de paasvakantie van 2021 goed.
646 - Evenement - Brabantse Pijl Cyclo 15 tot 18 april 2021 - Peloton
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Brabantse
Pijl Cyclo door Peloton van 15 tot 18 april 2021 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden en onder voorbehoud van een corona-verbod. Organisator legt een recent groen
CERM label voor drie weken voor de activiteit.
646 - Verkoop en verdeling Ontbijt-manden - Chiro Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Oud-Heverlee
voor de verkoop en verdeling van ontbijt-manden op 28 maart 2021 volgens de geldende regels
in het MB van 28 oktober en het politiebesluit van de gouverneur van 4 november. Bij de huisaan-huislevering moeten de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne
nauwlettend worden gevolgd.
646 - Evenement - Wijkfeest Eekhoornlaan 29 mei 2021 - Buurtcomité Eekhoorntjes
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het Wijkfeest
van de Eekhoornlaan door het buurtcomité op 29 mei 2021 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden en onder voorbehoud van een corona-verbod. De organisator legt een
recent groen CERM label voor één maand voor de activiteit. Indien nodig worden bepaalde
onderdelen van de festiviteiten geannuleerd.
Interne zaken
Collectieve hospitalisatieverzekering - Overheidsopdracht via FPD - GSD
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepen beslist niet aan te sluiten bij de
kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering - FPD - GSD
Artikel 2: het college van burgemeester en schepen beslist in de loop van het jaar de
gunningsprocedure "hospitalisatieverzekering gemeente en OCMW" te starten
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Onderwijs
397.256 - Academie De Vonk - Mutatie muziekleerkracht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit met ingang van 1 januari 2021
XXX, muziekleerkracht aan Academie De Vonk, voor 8 uur te muteren vanuit de Academie De
Vonk naar het Lemmensinstituut Leuven.
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
Kennisneming besluiten algemeen directeur
397.2 - Personeel – Vaststelling individuele wedde halftijds technisch beambte keukenhulp
(E1-E3)
Besluit
Artikel 1: De individuele jaarwedde (basis indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen, 1981 =
100) van XXX, halftijds contractueel technisch beambte keukenhulp (E1-E3) met ingang van 15
februari 2021 vast te stellen als volgt :
Naam

Functie

Datum

halftijds contractueel
technisch beambte
keukenhulp (E1-E3)

XXX

Weddenschaal

Jaarbezoldiging

Nr

Trap

EUR

15.02.2021

E2

17

14.250

01.03.2022

E3

18

14.850

Artikel 2: De jaarwedde, vastgesteld in artikel 1, wordt onderworpen aan de
indexschommelingen en uitbetaald in evenredigheid met de prestatieverhouding.
397.2 - Personeel – Vaststelling individuele wedde deeltijds toezichter voor- en naschoolse
opvang (E1-E3) - GBS De Hazensprong
Besluit
Artikel 1: De individuele jaarwedde (basis indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen, 1981 =
100) van XXX, deeltijds contractueel toezichter voor- en naschoolse opvang (E1-E3) (14,75/38)
in de GBS De Hazensprong met ingang van 1 maart 2021 vast te stellen als volgt :
Naam
XXX

Functie

Datum

Deeltijds contractueel 01.03.2021
toezichter voor- en
naschoolse opvang (E1- 01.05.2022
E3) (14,75/38)

Weddenschaal

Jaarbezoldiging

Nr

Trap

EUR

E1

0

13.250

E1

1

13.350

Artikel 2: De jaarwedde, vastgesteld in artikel 1, wordt onderworpen aan de
indexschommelingen en uitbetaald in evenredigheid met de prestatieverhouding.
397.2 - Personeel - Dienstvrijstelling voor COVID-19 vaccinatie
Besluit
Artikel 1: Aan alle statutaire personeelsleden wordt dienstvrijstelling toegekend voor de tijd
nodig om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 met een maximum van 3u48min. De
uitnodiging geldt als afwezigheidsbewijs en moet worden ingediend bij het diensthoofd.
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar DABS
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, contractueel administratief medewerker burgerzaken, wordt toelating
verleend om de webinar "DABS", georganiseerd door VLAVABBS op 18 maart 2021, te volgen.
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Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 139,00 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "Schijnhuwelijken"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, contractueel administratief medewerker burgerzaken, wordt toelating
verleend om de webinar "Schijnhuwelijken", georganiseerd door VLAVABBS op 23 en 24 maart
2021, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 145,00 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "Rijksregister"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, statutair administratief medewerker burgerzaken, wordt toelating verleend
om de webinar "Rijksregister", georganiseerd door Uitgeverij vanden Broele op 26 maart 2021,
te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 139,00 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
397.2 - Personeel - Vorming - Lezing "Klimaat en private projectontwikkeling"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, halftijds contractueel verantwoordelijke projecten infrastructuur, wordt
toelating verleend om de gratis reeks lezingen "Klimaat en private projectontwikkelingen"
georganiseerd door de Provincie Vlaams-Brabant op 25/02/2021 - 04/03/2021 en 11/03/2021,
te volgen, voor zover deze lezingen buiten haar werkuren plaats hebben.
397.2 - Personeel - Vorming - Verplichte opleiding "Levensreddend handelen" en
"Brandpreventie en bestrijding" KDV 't Dol-fijn-tje
Besluit
Artikel 1: De opleidingen "Levensreddend handelen bij baby' s en peuters" en "Brandpreventie
en bestrijding" voor het personeel van het kinderdagverblijf" worden, na prijsvraag toegewezen
aan SyntraBizz en zullen gegeven worden op 31 maart 2021
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 1.718,20 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/WELZ/0945/opleidingskosten/recurrent beleid KDV (MJP000160).
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "ISB-Congres 2021"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, statutair deskundige sport en jeugd, wordt toelating verleend om het "ISBcongres 2021", online te volgen op 10 en 11 maart 2021.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 105,00 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
397.2 - Personeel – Vaststelling individuele wedde halftijds technisch beambte keukenhulp
(E1-E3)
Besluit
Artikel 1: De individuele jaarwedde (basis indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen, 1981 =
100) van XXX, halftijds contractueel technisch beambte keukenhulp (E1-E3) met ingang van 1
maart 2021 vast te stellen als volgt :
Naam

Functie

Datum

Weddenschaal
Nr

16 maart 2021

Trap

Jaarbezoldiging
EUR

XXX

halftijds contractueel
technisch beambte
keukenhulp (E1-E3)

01.03.2021

E1

0

01.02.2022

E1

1

13.250
13.350

Artikel 2: De jaarwedde, vastgesteld in artikel 1, wordt onderworpen aan de
indexschommelingen en uitbetaald in evenredigheid met de prestatieverhouding.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz
algemeen directeur

Bart Clerckx
burgemeester-voorzitter
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