Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 30 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 50.978,51 euro voor het
dienstjaar 2021 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2021001603-1610, 2021001624-1625,
2021001645-1654, 2021001665, 2021001694, 2021001927, 2021001946-1947.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Bepaling van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 juni 2021
901 - Fluvius - Algemene Vergadering van 26 mei 2021 - Aanduiding van de
vertegenwoordiger en bepaling van het mandaat
Financieel beheerder
484 Diftar huis-aan-huis - bekrachtiging kohierrapport openstaande saldi 2021/1 vaststelling en uitvoerbaarverklaring.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het ontwerp-kohierrapport
m.b.t. de openstaande saldi 2021/1, opgemaakt door en ontvangen van Ecowerf op 19 maart
2021 en gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring ervan in toepassing van het decreet
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen. Het ontwerp-kohierrapport, omvattend 26 artikelen, voor
een totaal bedrag van 395,57 euro, maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Infrastructuur
581.11 - Aankoop nieuwe elektronische infoborden - gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om drie elektronische borden te
bestellen, ingevolge de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in het
kader van de monitoring van de snelheid en verkeersinformatie in onze gemeente en voor de
aanduiding van de schoolstraat in Sint-Joris-Weert, voor een totale kostprijs van 8.693,85 euro
incl. BTW. De gekozen apparaten zijn de Trafficheck VARIO van firma KrYcer bvba (Oude
Brusselstraat 48 B-1740 Ternat). Het budget voor deze aankoop is voorzien in het
meerjarenplan - kredieten 2021, onder de budgetsleutel 2021/2250000/PATR/0200 - Overige
infrastructuur betreffende de wegen/Wegen.
861.1 - Vernieuwen vloerbekleding 2de verdieping gemeentestraat 2 te Vaalbeek
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht voor het leveren en
plaatsen van een nieuwe vloerbekleding op de 2de verdieping van het gebouw Gemeentestraat
2 te 3054 Vaalbeek te gunnen aan de firma Beter Wonen; Waversesteenweg 14 te 3090
Overijse voor een bedrag van €15.162,19 excl. BTW zijnde €18.346,25 incl. 21% BTW.
Artikel 2: De kredieten voor het uitvoeren van deze opdracht worden voorzien onder het
investeringsbudget 2021/2210000/ALG BES/0119/999ALG/Gebouwen gemeenschapsgoederen /Overige algemene diensten/Werking algemene diensten
865.1 - Aanleg gescheiden riolering: Sint-Joris-Weertstraat, Grezstraat, Onze-LieveVrouwstraat en Oud-Heverleestraat, opwaarts AQF-project 22.349 PS-PL Maurits Noëstraat Goedkeuring aandeel gemeente na aanbesteding.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het
aanbestedingsverslag opgemaakt door het studiebureau Sweco om de werken, te gunnen aan
BESIX INFRA NV – Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, zijnde de laagst regelmatige bieder
voor een algemeen totaal bedrag van € 1.652.639,07 BTW inbegrepen met het totaal
gemeentelijk aandeel van € 469.865,93 BTW inbegrepen waarvan €462.162,53 BTW
financierbaar middels RI-aandelen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit Fluvius op de hoogte te stellen
van de goedkeuring.
Artikel 3: De uitgaven bestaande uit eigen financiering evenals het aanwenden van RIaandelen, voor deze opdracht zijn voorzien in het meerjarenplan op budgetcode
2240000/PATR/0200/ - Wegen en 2810000/PATR/0310 -- Belangen in intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten /Beheer van regen- en afvalwater.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210401-20210430 Bierbeekstraat 96 te 3052 Blanden - Inname van de rijbaan over een lengte van 35 meter
door container, werkruimte en materialen - 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/BU43, goed te keuren voor
de periode van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Toegevoegde plannetjes en foto’s van aanvrager.
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:
Bierbeekstraat tussen het kruispunt met de A. Vermaelenstraat en de Kartuizerstraat.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Bierbeekstraat 5m voor en 5m
voorbij de werken.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
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Bierbeekstraat tussen huisnummer 92 en 96B in beide richtingen 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 1m2
voorzien zijn van rode en witte strepen die een hoek vormen van ca. 45° met de verticale as
van de container. De container draagt een naambord van de verantwoordelijke ( gele letters
met zwarte achtergrond).
De doorrijbreedte bedraagt steeds 3 meter of meer.
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op de
openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden.
De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een verkeersbord D1 met een diameter van
tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te
rijden, verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht. De inname wordt zijdelings
gesignaleerd door bakens van het gepaste type of door gepaste kegels. Iedere baken of iedere
kegel wordt verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht.
De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds 3 m doorgang laten voor hulpdiensten.
Geen uitgangen of toegangen blokkeren zonder toelating van de bewoners.
Signalisatie duidelijk correct en steeds verlicht.
Ter hoogte van het kruispunt met de A. Vermaelenstraat “voetgangers hier oversteken”. In
beide richtingen.
De werk/werfzone afscheiden voor alle weggebruikers dus ook voor voetgangers. Geen
doorgang via voetpad tussen woning en werf/werkzone mogelijk maken (Fysisch afsluiten voor
eigen veiligheid en dat van de weggebruikers).
De inname mag de helft van de breedte van de rijbaan niet overschrijden.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210326-20210402 - Waversebaan
- Leuvensestraat - Justin Scheepmansstraat te 3050 Oud-Heverlee en 3051 Sint-Joris-Weert
- Reiniging en inspectie van riolering - BEKRACHTIGING 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 en het besluit van de
burgemeester van 19 maart, te bekrachtigen voor de periode van 26 maart 2021 tot en met 2
april 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
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.
901 - Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven - samenwerkingsovereenkomst 2.4:
Aanstelling Interleuven voor ondersteuning bij het organiseren van een Projectvergadering
en de opmaak van een Projectstudie voor de heraanleg van de Waversebaan van aan de
Witte Bomendreef tot aan de Eikenlaan
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit Interleuven aan te stellen
voor het houden van een projectvergadering en de opmaak van de nodige documenten in het
kader van de heraanleg van de Waversebaan van aan de Witte Bomendreef tot aan de
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Eikenlaan met inbegrip van de aanleg van gesubsidieerde fietspaden. De aanstelling past
binnen de afgesloten samenwerkingsovereenkomst 2.4.
Artikel 2: De ondersteuning wordt uitgevoerd in regie aan het voor dergelijke ondersteuning
gehanteerde uurtarief van € 90,00/u (index 1-04-2020). De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in de begroting van 2021 op budgetcode 2021/2240000/PATR/0200 -- Wegen
/Wegen.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210401 - Parkstraat 111 te 3053
Haasrode - Inname openbare weg voor verhuiswagen en lift 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/BU86, goed te keuren voor
1 april 2021:
Gelet op de plaats van de inname, het drukke verkeer en in de nabijheid van een kruispunt,
adviseren we om een noodfiets-/voetpad in te stellen dat volledig voldoet aan de wettelijke
eisen zoals onder bijkomende voorwaarden beschreven. Een plaats voetgangers hier
oversteken wordt niet overwogen gezien de plaatsgesteldheid.
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De door aanvrager bijgevoegde schets en het gestandaardiseerde signalisatieplan dat integraal
deel uit maakt van de signalisatievergunning/ politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen: De werf/werkzone moet zodanig veilig worden opgesteld dat er
geen voetgangers noch fietsers in deze zone kunnen komen en dat het voor hen duidelijk is dat
zij het noodfiets/voetpad dienen te nemen.
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:
Parkstraat tussen het kruispunt met de Uitbatingsweg en de Blandenstraat.
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 en noodfietspad
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Niet van toepassing, rijbaan in rijstroken verdeeld.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een verhuiswagen
(+ lift) onder volgende voorwaarden:
Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.
De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :
hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.

30 maart 2021

Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg
heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid
teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We refereren eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de laadplatvormen en
bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander achteraan
aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te vergemakkelijken,
moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere weggebruikers worden
gesignaleerd:
hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan moet het
werkgebied gesignaleerd worden:
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte hebben
van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten minste
0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
We adviseren dat de betrokkenen bij de verhuis een fluo hesje dragen indien ze zich op de
openbare weg begeven.
Ongeacht het ogenblik van de inname, opstelling of afbraak ervan dient er steeds een minimale
doorgang te worden voorzien op de rijbaan (Fiets en voetpad NIET inbegrepen).
Toestemming van buren en hen meedelen dat ze hun op/afrit niet kunnen gebruiken.
De verhuislift dient indien mogelijk op de verharde strook tussen de woning en het fietspad te
worden opgesteld. Zo wordt het noodfietspad niet te lang.
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 :
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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.
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: 20210407 - Fonteinstraat 108 te
3050 Oud-Heverlee - Inname openbare weg voor verhuiswagen en lift met parkeerverbod
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

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

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

• De inname niet conflicteert met andere innames.
Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU84, goed te keuren voor
7 april 2021:
Gelet op de plaats van de inname, het drukke verkeer en in de nabijheid van een kruispunt,
adviseren we om een noodfiets-/voetpad in te stellen dat volledig voldoet aan de wettelijke
eisen zoals onder bijkomende voorwaarden beschreven. Een plaats voetgangers hier
oversteken wordt niet overwogen gezien de plaatsgesteldheid.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden in beide richtingen:
Fonteinstraat 108 voor het gebouw zowel op de berm (kiezel) als op de rijbaan ten belope van
de breedte van het gebouw 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 verhuiswagen
(+ lift) onder volgende voorwaarden:
Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.
De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :
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hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg
heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid
teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We refereren eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de laadplatvormen en
bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander achteraan
aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te vergemakkelijken,
moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere weggebruikers worden
gesignaleerd:
hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan moet het
werkgebied gesignaleerd worden:
hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden
zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte hebben
van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten minste
0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m
breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
We adviseren het dragen van een fluo hesje tijdens de werken op de openbare weg.
Steeds een minimale doorgang van 3 m breedte vrijwaren voor de hulpdiensten.
Aandacht voor de weggebruikers tijdens de uitvoering van de werken.
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.
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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: 20210402-20210831 - Sint-JorisWeert - Omleiding naar aanleiding van werken iov Aquafin te Huldenberg - FASE 2
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

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

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

•

De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen goed te
keuren voor de periode van 2 april 2021 tot en met 31 augustus 2021 :
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening.
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: 20210325-20210405 - Waversebaan
242 te 3050 Oud-Heverlee - Inname van het fietspad en deel van de rijbaan voor nutswerken
- 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/BU37 en het besluit van de
burgemeester van 24 maart, te bekrachtigen voor de periode van 25 maart 2021 tot en met 5
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.
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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:
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.
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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.
865.1 - Aanleg toegang parking GBS Haasrode - Gunning der werken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht “ Aanleg toegang
parking GBS Haasrode” te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de prijs), zijnde Vanhoeyveld B&M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek, tegen
het nagerekende bedrag van € 82.662,66 inclusief BTW.
Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het meerjarenplan op
budgetcode 2020/2200000/PATR/0220/ - Parkeren.
865.1 - Proximus uitvoeren telecommunicatiewerken Keiberg 58, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Proximus voor het
uitvoeren van telecommunicatiewerken in de Keiberg 58, 3053 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Proximus.
Personeel
397.2 - Openverklaring van de functie contractueel deskundige boekhouding (B1-B3) 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 deskundige boekhouding (B1-B3) als volgt samen te stellen:
XXX
XXX
XXX
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 diensthoofd burgerzaken (B4-B5) met het
oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve - Wijziging
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 wijzigen:
XXX, vervangt XXX;
Artikel 2 : Dit jurylid zal vergoed worden overeenkomstig de door de gemeenteraad, in zitting
van 12 november 2013 vastgestelde tarieven.
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397.2 Vacant verklaring en vaststelling van uiterste datum voor het indienen van de
kandidaturen voor de betrekking van tijdelijk contractueel deskundige dienst vrije tijd (B1B3) - contract bepaalde duur.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke functie van
contractueel deskundige dienst Vrije Tijd (B1-B3) open te verklaren, met het oog op de
aanwerving met een tijdelijke overeenkomst en samenstelling van een wervingsreserve,
overeenkomstig de bepalingen en procedures opgenomen in de voormelde
rechtspositieregeling.
Artikel 2: De selectieprocedure voor deze functie wordt als volgt vastgelegd:
-een interview waarin de kandidaten bevraagd worden naar hun kennis, motivatie, hun
persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van hun interesse voor het werkterrein.
Artikel 3: Kandidaturen mogen worden ingediend tot 23 april 2021. De selectieprocedure zal
doorgaan op 28 april 2021.
Artikel 4: Deze vacature kenbaar te maken door publicatie op:
-website en facebook van de gemeente
-VDAB
-werkenbijdeoverheid.be
Artikel 5: De jury voor deze bekwaamheidsproef als volgt samen te stellen:
XXX
XXX
XXX
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1 - OMV/2021/6/OV - OMV_2020174755 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het bouwen van een driegevelwoning met inpandige garage, gelegen Waversebaan 63B,
3050 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 1 sectie A nummer 182M
874.1 - OMV/2021/8/OV - OMV_2019150984 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het slopen van een woning, gelegen
Waversebaan 192, 3050 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 1 sectie B nummer 227Y
874.1 - Kennisname openbaar onderzoek inzake voorgestelde straatnaam "Sylvia
Bollenstraat" voor de nieuwe wegenis in het bouwproject gerealiseerd door AVS-Invest, in
de verkaveling langs de Pastoor Tilemansstraat
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek inzake voorgestelde straatnaam "Sylvia Bollenstraat" voor de nieuwe wegenis in het
bouwproject gerealiseerd door AVS-Invest, in de verkaveling langs de Pastoor Tilemansstraat.
874.2 OMV/2020/170/OV - OMV_2020119526 Kennisname herneming openbaar onderzoek na
wijzigingsverzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Groenstraat 2, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1:Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tweede openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Groenstraat 2, 3050 Oud-Heverlee.
874.0/art.5.2.2/2021-03 - 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.
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Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde
verdeling indien een logische ontsluiting naar 'deel 2' voorzien wordt.
874.0/art.5.2.2/2021-04 - Verdeling goed volgens artikel 5.2.2. Vlaamse Codex RO notarissen Coppieters & Goukens
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
notarissen Coppieters & Goukens.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde
verdeling.
874.1 - OMV/2020/192/OV - OMV_2020179325 - Aflevering van de weigering
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning met een tweede bouwlaag,
gelegen Konijnenhoekstraat 17, 3053 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 4 sectie B
nummer 91 T
874.1 - OMV/2021/14/OV - OMV_2021010237 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het verbouwen van de vrijstaande eengezinswoning, gelegen Dorpsstraat 50, 3050 OudHeverlee, kadastraal gekend afdeling 1 sectie B nummer 95C3
874.1/OMV/2021/36/OV - OMV_2021034983 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor bijstelling voorwaarde
vergunning te Banhagestraat 74, 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
bijstelling voorwaarde vergunning te Banhagestraat 74, 3052 Oud-Heverlee.
870 - Masterplan Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het finaal masterplan
Haasrode centrum (zie mail Hanna 22/3 met link,108MB).
Traject vorming woonmaatschappijen
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist dat schepen Katrien Timmermans
in de algemene vergadering het standpunt mag innemen dat een fusie mag onderzocht worden.
Secretariaat
901 - PBE - Raad van Bestuur - notulen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester van burgemeester en schepenen neemt kennis van de
notulen van de raad van bestuur van PBE van 8 februari 2021.
185.3 - Verslagen kerkfabrieken - Sint-Joris van 8 maart 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van
kerkfabriek Sint-Joris van 8 maart 2021, ingediend op 23 maart 2021.
VrijeTijd
205.9 - Lokale economie - Aanvraag ambulante handel op openbaar domein buiten de
openbare markt - Maxim's Diner - verlenging in St.Joris-Weert tot 26 april 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te verlenen aan XXX,
zaakvoerder van Maxim's Diner, Velmerlaan 68 te 3806 Sint-Truiden om zijn standplaats in
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St.Joris-Weert te verlengen, dus van 30 maart tot 26 april 2021 voor het uitoefenen van
ambulante handel, mits het naleven van de maatregelen ter bestrijding van besmetting met het
coronavirus Covid-19.
646 - Verkoop en afhaling maaltijden - Sneeuwklassen-comité Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan het
Sneeuwklassencomité Haasrode voor de verkoop en afhaling van maaltijden op 30 april 2021
volgens de geldende regels in het MB van 28 oktober en het politiebesluit van de gouverneur
van 4 november. Bij de afhaling moeten de regels rond afstand, dragen van een mondmasker
en hygiëne nauwlettend worden gevolgd.
646 - Evenement - Circus Op Post streaming 14 april 2021 - Op Post
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de streaming
van Circus Op Post door op Post op 14 april 2021 + het voorbereidende kamp met repetities +
de overnachting van 4 leden van de leiding goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden en onder voorbehoud van een coronaverbod of de op dat moment geldende
beperkingen in het kader van corona. De organisator legt een recent groen CERM label voor
een week voor de activiteit.
646 - Evenement - 666 Gravel WK Editie 13 mei 2021 - TCB Pro Racing
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van 666 Gravel WK
Editie door op TCB Pro Racing op 13 mei 2021 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden en onder voorbehoud van een corona-verbod of de op dat moment geldende
beperkingen in het kader van corona. Organisator legt een recent groen CERM label voor twee
weken voor de activiteit.
646 - Evenement - Naturarun Meerdaalwoud 12-15 mei 2021 - Sportevents
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Naturarun
Meerdaal door Sportevents van 12 tot 15 mei 2021 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden en onder voorbehoud van een corona-verbod of de op dat moment geldende
beperkingen in het kader van corona. Organisator legt een recent groen CERM label voor tien
dagen voor de activiteit.
Het aantal lopers wordt beperkt tot 100 per dag. Registratie, vertrek en aankomst gebeuren op
de OHL parking (kant Waversebaan). Overlapping met de mountainbiketocht van 13 mei 2021
moet worden vermeden.
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
XXX
Artikel 2: Volgende monitor wordt vergoed voor 16 uur aan € 11,7000 per uur = € 187,2
XXX
XXX
Artikel 3: Volgende monitor wordt vergoed voor 8 uur aan € 11,7000 per uur = € 93,6
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XXX
Artikel 3: Volgende monitor wordt vergoed met een vrijwilligersvergoeding van € 35,41 per dag
= € 177,05
XXX

565 - Dag van de kunst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deelname
aan/communicatie rond de Werelddag van de Kunst.
Lokaties skatetoestellen
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de 2 sets
skatetoestellen tijdelijk te plaatsen op volgende locaties, waarna een evaluatie volgt:
- Parking OC Sint-Joris-Weert, Beekstraat 13, 3051 Oud-Heverlee
- Parking kerkhof Blanden, Kartuizerstraat 1, 3052 Oud-Heverlee
Onderwijs
550/ 397.255 - COVID 19 - Noodopvang extra week paasvakantie

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Bart Clerckx

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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