Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 23 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 152.094,88 euro voor
het dienstjaar 2021 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2021001536-1537, 2021001539, 20210015451546, 2021001549-1553, 2021001558, 2021001562-1567, 2021001571, 2021001585-1586,
2021001601-1603.
Financieel beheerder
185.3 - Verenigde Protestantse kerk België- Leuven - kennisname jaarrekening 2020
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Chicanes in de Kauwereelstraat vervolg proefproject
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.
Besluit het college van burgemeester en schepenen de volgende tijdelijke maatregelen te laten
uitvoeren :
•

Verlengen van het proefproject met nu drie eenzijdige verkeersremmende elementen
(een ter hoogte van huisnummers 6, een ter hoogte van huisnummer 24 en een ter
hoogte van huisnummers 33) in de Kauwereelstraat. Deze verkeersremmende
elementen worden aangeduid door de verkeersborden D1c.

•

het plaatsen van drie oversteekplaatsen voor voetgangers ;

•

het plaatsen door gele belijning van een duidelijk parkeerverbod voor en na de
versmallingen en aan de overkant van de straat

•

het plaatsen van een bord "u rijdt te snel" ter hoogte van het eerste kruispunt tussen de
Kauwereelstraat en de Groot Neerveld, komende van de Roodsestraat

•

het afschaffen van de voorrang van rechts in de Kauwereelstraat ter hoogte van de
Groot Neerveld (twee keer) en het plaatsen van borden B1 in de Groot Neerveld (twee
keer).
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 vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.
Artikel 6: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
861 - Afronding bodemsanering site OC en magazijn Blanden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van nota nr. 13
betreffende de uitgevoerde metingen van 22/02/2021 t.e.m. 01/03/2021.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210401-20210630 Wijnbergstraat 35A te 3052 Blanden - inname rijbaan door werfverkeer - 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 2020/BU81, goed te keuren voor
de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021:
Volgens de informatie in de mail bij de aanvraag, wordt er geen gebruik gemaakt van de rijbaan
enkel als er leveringen zijn. Het dagelijkse werfverkeer zal geplaatst worden op de
gelijkgrondse berm.
Bemerking:
Deze berm is onvoldoende breed voor de voertuigen waardoor er toch inname zal zijn op de
rijbaan.
Er dient eveneens rekening te worden gehouden dat, als er bouwmaterialen, beton, … zullen
worden geleverd, de rijbaan onvoldoende breed zal zijn en er geen 3 m doorgang meer is voor
de hulpdiensten. (Zie kader)
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Wijnbergstraat 35 A over de breedte van de woning en in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X behoudens vergunning.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van
goederen/voertuigen 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.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
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Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
In de Wijnbergstraat ter hoogte van huisnummer 35 A.
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 tussen huisnummer 31 en 39.
Indien door de inname geen 3 m doorgang kan worden gegarandeerd voor de
hulpdiensten en gewoon verkeer dient de straat te worden afgesloten ter hoogte van
huisnummer 35A en moet er een omleiding worden voorzien.
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 huisnummer 35A.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
- Wijnbergstraat aan het kruispunt met de Bierbeekstraat/Haasroodsestraat.
- Wijnbergstraat aan het kruispunt met de Vlierbeekstraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Wijnbergstraat, Haasroodsestraat, Bovenbosstraat, Wijnbergstraat, in beide rijrichtingen.
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: 20210331-20210423 - GrezstraatOud-Heverleestraat-Groenendaalstraat te 3054 Vaalbeek - Nutswerken in opdracht van
Fluvius
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
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•

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/BU67, goed te keuren voor
de periode van 31 maart 2021 tot en met 23 april 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:
Aanpassing/verduidelijking advies na contact name met Baert Laurens.
Volgens de aanvrager zal er tijdelijk een afsluiting van de rijbaan zijn op de Groenendaalstraat
aan het kruispunt met de O.L.Vrouwstraat tot zie signalisatieplan.
Een tweede tijdelijke afsluiting zal worden ingesteld in de Oud-Heverleestraat tussen het
kruispunt met de Grezstraat en huisnummer 8.
Er dienen op dat ogenblik fysieke afsluitingen worden geplaatst voorzien van een C3.
In de Grezstraat zal de rijbaan niet worden afgesloten en zal er enkel een ondergrondse boring
zijn net voorbij het kruispunt met de Oud-Heverleestraat.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Enkel een tijdelijke afsluiting bij het uitgraven en terug aanvullen van de werkput op de
Groenendaalstraat en de Oud-Heverleestraat (zie plan 1 en 2)
Of (hangt af van de doorgang op het ogenblik van de werken)
De afsluiting van de volgende straten uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A door
middel van verkeersborden C3 +M3:
Enkel een tijdelijke afsluiting bij het uitgraven en terug aanvullen van de werkput op de
Groenendaalstraat en de Oud-Heverleestraat (zie plan 1 en 2)
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
De bewoners worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de werken en de tijdelijke afsluiting
van hun straat (datum en periode vermelden bij de briefwisseling, dag en aantal uur)
Volgens de heer Baert zou dit maar voor een korte tijdspanne zijn (Maken van de werkput voor
boring en later terug vullen van de werkput) dat er geen doorgang mogelijk is en wordt de
rijbaan snel terug opengesteld.
We adviseren om hierdoor geen omleiding te voorzien.
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:
Groenendaalstraat, Grezstraat en Oud-Heverleestraat (waar nog niet van toepassing)
VOORRANGSREGELING:
Nergens echt van toepassing.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
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Groenendaalstraat, Grezstraat vanaf kruispunt met de Oud-Heverleestraat tot aan het bos 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.
Duidelijke en up-to-date info in GIS in verband met de mogelijke tijdelijke afsluiting van de
Groenendaalstraat en de Oud-Heverleestraat en de melding dat het doodlopende straten zijn
zodat de hulpdiensten accuraat kunnen handelen en voorzien 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: 20210405-20210423 - Waversebaan
242 te 3050 Oud-Heverlee - Inname van het fietspad 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 5 april maart 2021 tot en met 23 april 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;
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:
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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
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.
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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: 20210329-20210430 Banhagestraat 105-107 te 3052 Blanden - Nutswerken in de berm/rijbaan in opdracht van
Fluvius met omleiding
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/BU75, goed te keuren voor
de periode van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Banhagestraat ter hoogte van de inname, beide richtingen fysiek afsluiten voor alle verkeer.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
- Ter hoogte van het kruispunt Banhagestraat/Duivenstraat
- Ter hoogte van het kruispunt Banhagestraat/Hertogenveld
- Ter hoogte van het kruispunt Naamsesteenweg/Parnassusdreef
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Banhagestraat, Duivenstraat, Naamsesteenweg, Parnasusdreef, Banhagestraat, in beide
richtingen.
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:
Banhagestraat tussen het kruispunt met de Duivenstraat en de Parnassusdreef
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Niet van toepassing gelet op de smalle rijbaan.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Tijdig brief bezorgen aan de bewoners van de Banhagestraat tussen de Parnassusdreef en
Duivenstraat.
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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: 20210318 - Groenstraat 31 te 3050
Oud-Heverlee - Plaatsen van parkeerverbod - 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 16 maart 2021, te bekrachtigen voor 18 maart
2021:
Zie besluit in bijlage.
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.

23 maart 2021

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Proefprojecten in de
Leuvensestraat en Waversebaan - aanpassingen van de wegversmallingen
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.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de bovenvermelde aanpassingen aan de
tijdelijke maatregelen te laten uitvoeren als proefprojecten voor de heraanleg van de
bovenvermelde straten.
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 vanaf de datum van goedkeuring tot en met 31 december
2021.
Artikel 6: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210408 - Blandenstraat 90 te
3053 Haasrode - Werken in het fietspad langs beide zijden met noodfietspad
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/BU78, goed te keuren voor
8 april 2021 :
Rekening houdend met de minder drukke periode (Paasvakantie) en het feit dat er volgens het
aangeleverde signalisatieplan wordt gewerkt met een noodfietspad in elke richting op hetzelfde
ogenblik adviseren we:
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:
Toevoeging van signalisatie betreffende snelheid. (30Km/u).
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 de Verbindingsstraat en Dassenstraat indien dit nog niet permanent is
ingesteld.
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VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7:
Blandenstraat 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.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 (Aankondiging
“werken” tijdig voorzien) met onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens
telefoonnummer.
Er dient ten alle tijden een doorgang te worden voorzien van minstens 3 meter breed voor de
hulpdiensten.
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 meter.
Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 meter 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 meter wanneer slechts één van de categorieën van weggebruikers er moet
gebruik van maken;
ten minste 2 meter wanneer zowel voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige
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
meter.
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.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
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Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210419-20210720 - Duivenstraat
tussen Vinkenbosstraat en Bovenbosstraat te 3052 Blanden / 3053 Haasrode - Tijdelijk
afsluiten van de rijbaan tijdens levering bouwmaterialen
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/BU79, goed te keuren voor
de periode van 19 april 2021 tot en met 20 juli 2021:
Gelet op de plaats waar de inname dient te gebeuren (smalle rijbaan, onoverzichtelijke bocht,
weinig verkeer en bewoners, uitgezonderd plaatselijk verkeer) adviseren wij:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Duivenstraat van net voorbij de op/uitrit van de Vinkenbosstraat 38 tot aan de eerste woning
voorbij de werf. (signalisatie is daar zichtbaar vanaf het kruispunt met de Vinkenbosstraat)
ENKEL BIJ HET IN EN UITLADEN VAN GOEDEREN EN VOOR KORTE TERMIJN
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
Ter hoogte van:
het kruispunt van de Expressweg met de Bovenbosstraat richting Blanden
het kruispunt van de Bovenbosstraat met de Duivenstraat richting Blanden
Het kruispunt van de Duivenstraat met de Banhagestraat richting Expressweg.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Gelet op de plaats van inname en het weinige verkeer adviseren we geen omleiding in te
stellen. Er geldt al een permanent uitgezonderd plaatselijk verkeer en de bewoners kunnen via
de Expressweg gemakkelijk naar de Duivenstraat via de Naamsesteenweg.
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:
Indien ter plaatse nog niet permanent is ingesteld op de Duivenstraat kruispunt met de
Demunterstraat en de Bovenbosstraat.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden: Niet van toepassing gelet op de smalle rijbaan.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
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De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op de
openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden.
De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een verkeersbord D1 met een diameter van
tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te
rijden, verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht. De inname wordt zijdelings
gesignaleerd door bakens van het gepaste type of door gepaste kegels. Iedere baken of iedere
kegel wordt verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht.
De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
We vinden het zeer belangrijk dat aanvrager tijdig zijn signalisatie plaatst en conform de
geldende wetgeving. De werf/werkzone dient dan ook volledig fysiek te worden afgesloten
zodat er geen doorgang mogelijk is voor voetgangers of fietsers.
Indien mogelijk tijdstippen van afsluiten aanvullen in GIS aanvullen wat zeer belangrijk is voor
de hulpdiensten.
Zoals gemeld in de aanvraag worden de buren schriftelijk ingelicht.
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: 20210412-20210416 - Dorpsstraat
59/59A tot Vaalbeekstraat 2 te 3050 Oud-Heverlee - Dakwerken met stelling op het voetpad
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/BU80, goed te keuren voor
de periode van 12 april 2021 tot en met 16 april 2021 :
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Gelet op de periode (Paasvakantie) en de plaats waar de inname (stelling en parkeerverbod)
dient te worden ingesteld adviseren we:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 50
km/uur naar 30 km/uur door middel van verkeersborden C43 (30 km/uur) + de afdekking van de
relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
Reeds permanent ingesteld
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden behoudens vergunning:
Dorpsstraat vanaf 5m voorbij het kruispunt met de Vaalbeekstraat tot aan de 1ste garagepoort
links in de rijrichting voor auto’s, dit langs beide zijden indien nodig 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 stelling op
volgende voorwaarden:
De nodige veiligheidsmaatregelen dienen getroffen te worden ter bescherming van de
voetgangers, evenals alles vrijwaren van stof.
Een vrije doorgang van 1m vrijwaren.
Bij schade en ongevallen veroorzaakt bij het plaatsen van de stelling, aan derden of aan het
openbaar domein, wordt de plaatser van de stelling verantwoordelijk gesteld.
De stelling voorzien van een plafond dat tenminste 2,10 m hoog is.
De stelling moet echter niet voorzien zijn van een plafond indien de trottoir voldoende breed is,
zodanig dat de voetgangers op een veilige wijze naast de stelling het bestaande trottoir door
kunnen en beschikken over een obstakelvrije ruimte van 0.80 m.
De stelling dient bij nacht te worden voorzien van goedwerkende rood-witte lampen of oranje
knipperlichten.
Langs beide zijden van de stelling dient een A31 te worden aangebracht.
De stelling moet 0.35m verwijderd staan van de buitenzijde van de boordsteen.
Er mogen geen delen van de stelling over de rijbaan uitsteken tot op een hoogte van 4,50m
gemeten vanaf de rijstroken.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Daar het voetpad tussen Vaalbeekstraat 2 en Dorpsstraat 59/59A zal worden ingenomen door
stelling, bouwmaterialen, daklift/hoogtewerker , enz.. dient het langs beide zijden fysiek worden
afgesloten om te verhinderen dat er voetgangers in de werfzone kunnen.
Voor de voetgangers komt ter hoogte van de Dorpsstraat 61 “Voetgangers hier oversteken”.
Er zal eveneens een omleiding voor fietsers worden ingesteld via de F. Crabbéstraat,
Vaalbeekstraat richting Waversebaan enkel in deze richting.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
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Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20210323 -20210831 Weertsedreef - Afsluiten in het weekend en parkeerverbod - Aanpassingen
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 15u30 tot maandagmorgen 9u) af te sluiten
voor gemotoriseerd verkeer tot en met 31 augustus 2021.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen besluit twee oversteekplaatsen te laten
installeren aan de parking van de kapel op de Maurits Noëstraat thv de Kapellendreef. Deze
oversteekplaatsen worden aangekondigd door middel van verkeersborden F49.
Artikel 4: 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 9: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
Personeel
172.302/28 - Toekenning rustpensioen vanaf 01 maart 2021 aan de heer Paul Pues,
voormalig schepen van de gemeente Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit met ingang van 1 maart 2021 aan
de heer Paul Pues, gewezen schepen van de gemeente Oud-Heverlee, een rustpensioen toe te
kennen, waarvan het jaarbedrag (basis indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen 1981 = 100)
wordt vastgesteld op XXX euro (beperkt bedrag na toepassing van het maximum).
Artikel 2: Deze beslissing zal, ter kennisneming, aan de heer Paul Pues toegestuurd worden.
397.2 - Openverklaring van de functie contractueel kindbegeleid(st)er (C1-C2) met het oog
op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve - Samenstelling jury
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de jury voor de selectieproef voor
de functie van contractueel kindbegeleid(st)er (C1-C2) als volgt samen te stellen:
XXX, algemeen directeur gemeente Oud-Heverlee;
XXX, verantwoordelijke kinderdagverblijf stad Landen;
XXX, verantwoordelijke kinderdagverblijf stad Diest
Artikel 2 : Deze juryleden zullen vergoed worden overeenkomstig de door de gemeenteraad, in
zitting van 12 november 2013 vastgestelde tarieven.
397.2 - Arbeidsongeval - Vaststelling consolidatiedatum - Startdatum herzieningstermijn
van 3 jaar
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat het
arbeidsongeval van 24 februari 2021, overkomen aan XXX, contractueel technisch assistent
(D1-D3), geconsolideerd is op 15 maart 2021, zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Artikel 2: Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.
Artikel 3: De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht
wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar, zijnde de termijn binnen dewelke
betrokkene, bij aangetekend schrijven, een verergeringsaanvraag kan indienen.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.0/art.5.2.2/2021-02 - Verdeling goed volgens artikel 5.2.2. Vlaamse Codex RO - notaris
Gwen Daniëls
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
notaris Gwen Daniëls.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de voorgestelde
verdeling.
874.1/OMV/2021/25/OV - OMV_2021022851 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor stedenbouwkundige
handelingen te Stosbergstraat 7, 3052 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Stosbergstraat 7, 3052 Oud-Heverlee.

874.1/OMV/2020/185/OV - OMV_2020169276 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor stedenbouwkundige
handelingen te Sylvia Bollenstraat ZN, 3051 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Sylvia Bollenstraat ZN, 3051 Oud-Heverlee.
877.42/2021-1 - Aflevering (voorwaardelijk) stedenbouwkundig attest - het uitbreiden van de
woning - gelegen Waversebaan 111, 3050 Oud-Heverlee
874.1 - OMV/2020/162/OV - OMV_2020134622 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het verbouwen van de open eengezinswoning, gelegen Hazenfonteinstraat 41, 3050 OudHeverlee, kadastraal gekend afdeling 1 sectie A nummers 11H en 11G
874.1 - OMV/2020/165/OV - OMV_2020151910 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
de regularisatie en verbouwing van twee gekoppelde woningen (artikel 4.3.1 ), gelegen
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Oude Nethensebaan 33_7 en 33_9, 3051 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 5 sectie
B nummers 459 Y, 459 Z en 459 F
854.113 - Bevraging door EcoWerf naar interesse tot instap in 2022 of 2023 op het gebruik
van papiercontainers
Besluit
Artikel 1: Het college van burgermeester en schepenen besluit tot nader order niet over in te
stappen naar het gebruik van papiercontainers en deze beslissing aan EcoWerf te
communiceren.
874 - Kwaliteitskamer 16/02/2021 - Pastoor Tilemansstraat te 3051 Sint-Joris-Weert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de
kwaliteitskamer van 16 februari 2021.
Intentieovereenkomst Ontwikkeling WUG Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de
intentieovereenkomst betreffende de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied te Haasrode.
637.214 - Behandelen van de Huisvijver (2de) van het Zoet Water tegen vis-parasieten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgermeester en schepenen besluit dat in geval van
hoogdringendheid de Zoet Water vijver mag behandeld worden met gangbare biologische nietschadelijke producten.
Secretariaat
61 - De Kouter - verrekeningen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de onlangs
goedgekeurde verrekening bouwwerken en de deeloverzichten technieken van WZZ De Kouter.
185.3 - Verslagen kerkfabrieken - Sint-Jan-Evangelist van 2 maart 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van
kerkfabriek Sint-Jan-Evangelist van 2 maart 2021, ingediend op 8 maart 2021.
654 - Overeenkomst betreffende de standplaats op de parking van het recreatiepark Zoet
Water voor de verkoop van eetwaren voor onmiddellijke consumptie: overname en
indexering huurprijs
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een overdracht
conform de bepalingen van de concessieovereenkomst.
901 - Collegebezoek naar aanleiding van verlenging samenwerking Igo
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een overleg in te plannen met Igo
op 4 mei om 14u. Het overleg zal digitaal verlopen.
581.183 - Milieustakingsvordering lastens de Belgische Staat betreffende het
luchtvaartdossier
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat er dat in de loop van
deze week een milieustakingsvordering wordt opgestart door LDR advocaten omgevingsrecht
en neemt hiervoor de kosten ten belope van 5.000 EUR ten laste.
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581.4 - Vaccinatiegraad Eerstelijnszone Leuven Zuid
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overzicht van de
vaccinatiegraad van de Eerstelijnszone Leuven Zuid.
Voorstel kerkfabriek Sint Anna
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist als volgt te antwoorden:
Het college stelt volgende aanpassingen voor:
- in verband met gebruik groene zone: de gemeente wenst de duurtijd van het kosteloos gebruik
af te stemmen op de looptijd van de lening, zoals oorspronkelijk voorzien in het voorstel van 18
oktober 2020 (aanpassing artikel 2.5).
- in verband met sociaal verhuur: Het eerder onderzochte scenario, waarbij de gemeente huurt
van de kerkfabriek, en de gemeente op haar beurt onderverhuurt aan SVK, blijkt helaas niet
mogelijk, gezien de regelgeving van de sociale verhuurkantoren. We zouden het nog steeds
sterk waarderen als het verhuur via sociaal verhuurkantoor verloopt. De kerkfabriek
kan aanspraak maken op de gemeentelijke huursubsidie, om een eventueel verminderd
huurrendement te ondervangen.
- in verband met huur gelijkvloers: We bevestigen ons eerder akkoord met de huur van de
zaal voor 450 euro/maand, en kunnen ons dan ook akkoord verklaren met deze aanpassing.
We kijken er naar uit om op deze manier samen met de kerkfabriek Sint-Anna een maximale
return naar de gemeenschap te kunnen realiseren in en rond de gerestaureerde pastorij.
VrijeTijd
646 - Evenement - Buurtfeest Senneke 28 augustus 2021 - Buurtcomité Senneke
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het Buurtfeest
't Senneke door Buurtcomité Senneke op 28 augustus 2021 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden en onder voorbehoud van een eventueel coronaverbod. De organisator
legt een recent groen CERM label voor drie weken voor de activiteit.
568 - Erfgoedontsluiting Zoet Water
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plaatsen van
historische infoborden aan het Zoet Water, mits akkoord van Agentschap Natuur en Bos, en
biedt gemeentelijke ondersteuning voor de uitvoering van het project. De teksten worden
voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen.
624.2 - Kadervormingssubsidies
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een subsidie kadervorming toe te
kennen aan:
XXX
652 - Aanwerving monitoren voor kleuterweek van 12 tot 16 april
Besluit
Artikel 1: Volgende monitoren worden vergoed voor 42 uur aan € 11,7000 per uur = € 491,4:
XXX
XXX
XXX
XXX
Artikel 2: Volgende monitor wordt vergoed voor 16 uur aan € 11,7000 per uur = € 187,2
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XXX
Artikel 3: Volgende monitor wordt vergoed met een vrijwilligersvergoeding van € 35,41 per dag
= € 177,05
XXX

646 - Evenement - Paaszoektocht van 1 tot 19 april 2021 - Ouderraad de Hazensprong
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Paaszoektocht door de Ouderraad van de Hazensprong van 1 tot 19 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 kort voor de activiteit.
646 - Evenement - Paaszoektocht van 3 tot 18 april 2021 - Pastorale Zone Oase
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Paaszoektocht door de Pastorale Zone Oase van 3 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 kort voor de activiteit.
646 - Evenement - Meerdaal Nature Trail 16 mei 2021 - WSP
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Meerdaal
Nature Trail door WSP op 16 mei 2021 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden
(ook die van ANB) en onder voorbehoud van een corona-verbod. Organisator legt een recent
groen CERM label voor drie weken voor de activiteit.
646 - Evenement - Tuinconcert en workshop op 5 en 6 juni 2021 - Soul Happenings
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een Tuinconcert
en een workshop door Soul Happenings op 5 en 6 juni 2021 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden en onder voorbehoud van een eventueel corona-verbod. Organisator
legt een recent groen CERM label voor drie weken voor de activiteit.
641 - Zoet Water Zomert op 15 augustus 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het concept van Zoet
water zomert op 15 augustus.
Artikel 2: Na verdere bevraging potentiële partners en concrete invulling wordt het initiatief als
evenementenaanvraag voorgelegd met advies van de betrokken instanties.
641 - Toerisme - Parkenparade
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project
Parkenparade van Toerisme Vlaams-Brabant.
646.4 - Projectaanvraag Zoet Water Geschied- en Heemkundige Kring
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondersteuning van
het erfgoedproject Zoet Water 2021 van de Geschied- en Heemkundige Kring.
646 - Evenement - Vlaams-Brabant Cycling Classic 10 juli 2021 - Cycling Vlaanderen
Besluit
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Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de VlaamsBrabant Cycling Classic door Cycling Vlaanderen op 10 juli 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.
Kennisneming besluiten algemeen directeur
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "Verhoog je veerkracht en voorkom burn-out"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX wordt toelating verleend om de webinar "Verhoog je veerkracht en voorkom
burn-out", georganiseerd door VVSG op 6 mei 2021, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 45,00 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "Basis overheidsopdrachten voor niet-aankopers"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX wordt toelating verleend om de webinar "Basis overheidsopdrachten voor
niet-aankopers", georganiseerd door Escala op 26 en 27 april 2021, telkens in de namiddag, te
volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 193,60 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "Opfrissing subsidiesysteem kinderopvang baby &
peuter"
Besluit
Enig artikel: Aan XXX wordt toelating verleend om de gratis webinar "Opfrissing
subsidiesysteem kinderopvang baby & peuter", georganiseerd door VVSG op 1 april 2021, te
volgen.
397.2 - Personeel - Vorming - Webinar "Coachende vaardigheden"
Besluit
Artikel 1: Aan XXX wordt toelating verleend om de webinar "Coachende vaardigheden",
georganiseerd door KU Leuven op 22/04/2021, 29/04/2021 en 06/05/2021, telkens van 9.30 u
tot 17.00 u, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 600,00 euro wordt geboekt op budgetsleutel
2021/6150010/ALG BES/0119/999ALG -Opleidingskosten/Overige algemene diensten
(MJP000166).
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