Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 20 april 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 60.552,29 euro voor het
dienstjaar 2021 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers:2021002102-2105, 2021002109-2110,
2021002120-2122, 2021002131, 2021002152-2153, 2021002161.
Bijkomende punten gemeenteraad
Bijkomend agendapunt 185.3/472.1 - Financiën - Jaarrekening 2020 van de 4 kerkfabrieken
te Oud-Heverlee
Burgerzaken
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2021/17
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aangevraagde
grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar wordt toegestaan aan XXX. Dit rekening houdend
met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement
en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het
retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze concessie vangt aan op 20 april 2021, de datum van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Het einde van de concessie wordt bepaald op 30
september van het vervaljaar.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210412 - Waversebaan 139 tot
240 te 3050 Oud-Heverlee - Inname openbare weg voor snoeiwerken - 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/BU102 en het besluit van de
burgemeester van 9 april, te bekrachtigen voor 12 april 2021:
Gelet op het feit dat:
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aanvrager/aannemer de inname vraagt van zowel het fiets-/ voetpad alsook 1 rijstrook of een
halve breedte van de rijbaan ten belope van 100m (1ste aanvraag), 30m (aanvullende mail met
info);
de Waversebaan een verbindingsweg is;
het op de plaats van de inname licht hellend is met onvoldoende zichtbaarheid voor het
kruisende verkeer;
het soms zeer druk kan zijn;
er in beide richtingen fietspaden zijn vlak naast de rijbaan;
adviseren wij te werken met 3 kleurige verkeerslichten.
SIGNALISATIEPLAN:
Werd niet aangeleverd door aanvrager/aannemer.
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 220d tot 240b in beide richtingen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
Waversebaan ter hoogte van de inname.
Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33
Ter hoogte van de inname.
Werken met verkeerslichten + fietsen aanwezig
Gezien de plaatsgesteldheid, drukke rijbaan, licht hellende rijbaan met onvoldoende zicht op het
kruisende verkeer en de fietspaden die enkel gescheiden zijn van de rijbaan door een
boordsteen adviseren wij om bij de inname te werken met 3 kleurige verkeerslichten.
Zo moeten de fietsers de rijbaan niet onnodig oversteken en voor een noodfietspad is er al
helemaal geen ruimte.
Voor de opstelling en inname van het openbaar domein worden het fiets- en voetpad en dus
een halve rijbaan of 1 rijstrook voorzien. We kiezen deze optie omdat er anders voetgangers of
fietsers zich toch via de werfzone willen wringen wat een gevaarlijke situatie kan creëren.
Daarom dient het voet- en fietspad en de rijbaan aan de kant van de werf volledig fysiek te
worden afgesloten over de hele lengte en duur van de inname. Er mag dus niemand toegang
hebben tot de werk/werfzone en alles dient duidelijk zichtbaar te worden gesignaleerd.
Het driekleurige verkeerslicht aan de kant van de werf wordt rechts van het fietspad
geplaatst zo dienen zij ook het driekleurige verkeerslicht te volgen. In de andere richting
wordt het verkeerslicht rechts van de rijbaan geplaatst hierdoor is er steeds doorgang
voor de fietsers mogelijk en dienen zij het verkeerslicht NIET te volgen.
Voor de voetgangers wordt “Voetgangers hier oversteken” geplaatst ter hoogte van het
kruispunt van de Waversebaan met de Ophemstraat en ter hoogte van de inrit naar Don Bosco.
Dit betreffen beide reeds ingestelde oversteekplaatsen.
De inname mag de helft van de rijbaan niet overschrijden en er dient dus steeds een
minimumbreedte van 3m te worden voorzien, het voet- en fietspad aan de overzijde NIET in
begrepen. Mocht dit niet mogelijk zijn dient de rijbaan te worden afgesloten en moet er een
omleiding worden ingesteld en is een nieuwe vergunning nodig.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing, rijbaan in rijstroken verdeeld.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
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Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
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.
Het driekleurige verkeerslicht dient correct te worden afgesteld rekening houdend met de
afstand van de totale lengte van de inname.
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.
865.1 - De Watergroep uitvoeren noodzakelijke aanpassingswerken aan installaties te
Leuvensestraat, 3051 Sint-Joris-Weert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Watergroep voor
het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingswerken aan installaties in de Leuvensestraat, 3051
Sint-Joris-Weert.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan de Watergroep.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210417-20210423 - Hoek
Parkstraat-Dassenstraat te 3053 Haasrode - Nutswerken met afsluiten van de rijbaan,
omleiding en noodfietspad - 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/BU101 en het besluit van de
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burgemeester van 14 april 2021, te bekrachtigen voor de periode van 17 april 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:
Zowel voor de signalisatie op pagina 1 als pagina 2 dienen er op de veilige en wettelijke
voorziene afstand voor en na de inname/afsluiting borden C43/C46 van 30Km/u te worden
voorzien.
Er werden geen parkeerverboden gevraagd voor de Dassenstraat en voor de Parkstraat is dit
niet van toepassing.
De werken kunnen/mogen elkaar niet overlappen gezien de tegenstrijdige signalisatie die op
dat ogenblik zou kunnen ontstaan. Dus fase per fase dient te worden afgewerkt en dient de
signalisatie te worden aangepast. Indien dit niet mogelijk is dient er tijdelijk (tot de signalisatie
correct is geplaatst volgens de vergunning) te worden gewerkt met een werfopzichter voorzien
van de C3 op stok.
Zie hieronder:
Werfopzichter
Art 41.3.2. - KB 01/12/1975 Om het verkeer stil te leggen, moeten die militairen, signaalgevers,
wegkapiteins, groepsleiders, werfopzichters, begeleiders en verkeerscoördinators gebruik
maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken
bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.
RIJBEWEGINGEN:
Zoals voorzien op het signalisatieplan.
OMLEGGINGEN:
Zoals voorzien op het signalisatieplan.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
Zie bijkomende opmerkingen.
PARKEERVERBOD:
Zie bijkomende opmerkingen.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Kennisgeving via GIS voor de hulpdiensten.
De signalisatie dient te worden voorzien van voldoende werkende verlichting indien deze blijft
staan na de werkuren of tijdens nacht of weekends. Het noodfietspad dient te worden voorzien
zoals hieronder vermeld.
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;
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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.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
Personeel
397.2 - Ontslag op haar verzoek - deeltijds contractueel toezichtster naschoolse opvang
(E1-E3) (7/38) - GBS De Lijsterboom
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit het ontslag bij e-mail van 9 april
2021 door XXX, deeltijds contractueel toezichtster voor- en naschoolse opvang (E1-E3) (7/38),
met ingang van 12 april 2021 te aanvaarden.
397.2 - Aanwerving - Contractueel technisch assistent specialist gebouwen (D4)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, met ingang van 1 mei 2021
aan te werven als voltijds contractueel technisch assistent specialist gebouwen (D4).
Artikel 2: Bij toepassing van artikel 40 van de bovenvermelde rechtspositieregeling geldt een
inloopperiode van 6 maanden.
Artikel 3: XXX zal bezoldigd worden op basis van de weddenschaal D4, bij toepassing van de
bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit en meerekenbare
diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
397.2 - Aanwerving - Voltijds contractueel kindbegeleidster (C1-C2) met
vervangingsovereenkomst
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen XXX , aan te werven als voltijds
contractueel kindbegeleidster (C1-C2):
1) 0,5 VTE vervangingscontract voor de duur van de halftijdse afwezigheid wegens ziekte van
XXX;
2) 0,5 VTE contract bepaalde duur, dat een aanvang neemt op 1 mei 2021 en eindigt op 30 juni
2021 voor de invulling van de vrijgekomen uren wegens het ontslag van XXX en de opvang
van de afwezigheid wegens sollicitatieverlof van XXX.
Artikel 2: Betrokkene wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal C1-C2, bij toepassing van
de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit en
meerekenbare diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1 - OMV/2020/147/VV - OMV_2020134836 - Weigering van de omgevingsvergunning voor
het verkavelen in negen loten (8 hob en 1 ob) voor eengezinswoningen, gelegen
Elzenbroekstraat 3, 3053 Oud-Heverlee
901 - Verslag Stuurgroep Wonen aan de Velp - 26 maart 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
stuurgroep van 26 maart 2021 en van de afrekening van het werkingsjaar 2020.
874.1 - OMV/2020/180/OV - OMV_2020167572 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het bouwen van een eengezinswoning (met afwijking), gelegen Maurits Noëstraat 122, 3054
Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 2 sectie A nummer 175A2
874.1/OMV/2021/54/OV - OMV_2021038585 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX voor stedenbouwkundige handelingen te
Grezstraat 8, 3054 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 voor
stedenbouwkundige handelingen te Grezstraat 8, 3054 Oud-Heverlee.
872.5 - Verslag Gecoro 16 maart 2021
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
Gecoro van 16 maart 2021.
874.1/OMV/2021/56/OV - OMV_2021048585 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX voor bijstelling voorwaarden vergunning te
Maurits Noëstraat 99, 3050 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 voor bijstelling
voorwaarden vergunning te Maurits Noëstraat 99, 3050 Oud-Heverlee.
874.2/389 - Verzaking verkaveling 5.00/24086/1000028.1 (1037 en 1089) Groenstraat 3 en
Dorpsstraat 64A, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de
verkavelingsvergunning van de eigenaars van Groenstraat 3 en Dorpsstraat 64A met
gemeentelijke referte 874.2/1037 en wijziging 874.2/1089 (RWOnummer 5.00/24086/1000028.1) voor het goed gelegen te Groenstraat 3 en Dorpsstraat 64A,
3050 Oud-Heverlee, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nrs. 194 K en 194 L.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit een afschrift van deze beslissing
over te maken aan:
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-

De eigenaar(s) van de loten binnen de verkaveling;

De gewestelijke omgevingsambtenaar / Departement Omgeving, Dirk Boutsgebouw,
Diestsepoort 6 – bus 91, 3000 Leuven.
874.1/OMV/2020/193/OV - OMV_2020158944 - Kennisname beslissing van de gewestelijk
omgevingsambtenaar tot verlening van een omgevingsvergunning voor de herinrichting
van de N251 Naamsesteenweg tussen de E40 Brussel – Leuven – Luik en de gemeentegrens
Leuven – Oud-Heverlee met vrijliggende fietspaden (stedenbouwkundige handelingen)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de
gewestelijk omgevingsambtenaar van 9 april 2021 tot verlening van een omgevingsvergunning
voor de herinrichting van de N251 Naamsesteenweg tussen de E40 Brussel – Leuven – Luik en
de gemeentegrens Leuven – Oud-Heverlee met vrijliggende fietspaden, gelegen op het
openbaar domein ter hoogte van Naamsesteenweg nr. 2 te 3052 Oud-Heverlee tot kruising
E40-Naamsesteenweg te 3001 Heverlee
Secretariaat
178.3 - Voorstel kerkfabriek Sint Anna
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist als volgt te antwoorden:
- de gemeente neemt het onderhoud op zich, in ruil daarvoor zou het college graag zoals eerder
door de kerkfabriek voorgesteld zonder vergoeding over de tuin kunnen beschikken
- gelet op de ingediende projecten binnen de burgerbegroting, is het wenselijk dat de gemeente
over de tuin kan beschikken vanaf september 2021
- we zouden de samenwerking voor sociale woning sterk op prijs stellen, de gemeente heeft al
de wil geuit om dan volgens het bestaande reglement in de huurprijs bij te passen. We kunnen
helaas niet op voorhand garanderen welk bedrag dit zou zijn.
VrijeTijd
646 - Verkoop en afhaling Engelbier - Scouts Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de scouts van
Haasrode voor de verkoop en afhaling van hun Engelbier op 24 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 - Verkoop, afhaling en verdeling Moederdag Ontbijt - Stormvogels Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Stormvogels voor
de verkoop, afhaling en verdeling van Moederdag-ontbijtboxen op 9 mei 2021 volgens de
geldende regels in het MB van 28 oktober en het politiebesluit van de gouverneur van 4
november. Bij de afhaling en de levering aan huis moeten de regels rond afstand, dragen van
een mondmasker en hygiëne nauwlettend worden gevolgd.
646 - Evenement - Bosloop SVK 1 mei 2021 - SVK Oud-Heverlee - EXTRA VRAAG
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de take away van niet-alcoholische
drank tijdens de Bosloop SVK door SVK Oud-Heverlee op 1 mei 2021 goed, mits het opvolgen
van de opgelegde voorwaarden, 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 één week voor de activiteit. Er kunnen geen zitplaatsen georganiseerd
worden.
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Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Bart Clerckx

algemeen directeur
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