Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 05 februari 2019

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 19.330,99 EUR voor het
dienstjaar 2018 en 39.943,31 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019000411, 2019000437, 2019000454-455,
2019000458, 2019000462, 2019000466-467, 2019000491, 2019000509-511, 2019000513-515,
2019000529-536, 2019000548, 2019000559, 2019000564, 2019000566, 2019000571,
2019000584,-585.
Financien
484.06 - Bezwaar belasting op verspreiding van niet geadresseerd drukwerk 4e kw 2018
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist de belastingplichtige,
Zetelboetiek, Van Frachenlaan 22 te 1820 Steenokkerzeel, met kohierartikel nummer
980910009423, gedeeltelijk te ontlasten voor het bedrag van 32,16 euro.
ICT
268.27 - Noodzakelijke aanpassingen telefooncentrale en virtualisatie naar datacenter Infrax
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om de overeenkomst voor huur
en onderhoud van de telefooncentrale en toestellen uit te bereiden en te verlengen en toe te
wijzen aan de enige mogelijke aanbieder, conform artikel 53§2 van de wet overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, aan de enige mogelijke
aanbieder, BKM nv, Herkrodensingel 37 a, 3500 Hasselt tegen de voorwaarden in hun offerte
zijnde een huur- en onderhoudskost van € 1.086,41 inclusief btw per maand.
Infrastructuur
865.1 - Onderhoud parking Zoet Water site - parking sporthal Haasrode - voet-fietsweg
tussen Pastoor Tilemansstraat en Ijzerenwegstraat Sint-Joris-Weert - Goedkeuring
vorderingsstaat 2bis (eindstaat)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de de
vorderingsstaat nummer 02bis (eindstaat) van de nv Hegrola, Industrieweg 84 te 2260 HeultjeWesterlo, voor het bedrag van €1.209,55 inclusief BTW, waardoor de werken een bedrag
bereiken van €89.579,69 inclusief BTW.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het investeringsbudget en
exploitatiebudget van 2018, op budgetcodes 2018/2200000/PATR/0220 en
2018/2240000/PATR/0200.
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Artikel 3: De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële
dienst.
865.1 - Visser & Smit Hanab in opdracht van De Watergroep SDC-zuid - uitvoeren
huishoudelijke aftakking Milsestraat 50, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Visser & Smit Hanab
in opdracht van De Watergroep SDC-zuid voor het uitvoeren van een huishoudelijke aftakking
in de Milsestraat 50, 3053 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Visser & Smit Hanab te Gent.
865.1 - Infrax uitvoeren elektriciteitsaansluiting Clement Cleeremansstraat 1, 3051 OudHeverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Infrax voor het
uitvoeren van een elektriciteitsaansluiting in de Clement Cleeremansstraat 1, 3051 OudHeverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Infrax.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190216 - 20190315 - Beekstraat
38-40
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/44, goed te keuren voor
de periode van 16 februari 2019 tot en met 15 maart 2019.
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.

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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden en de handelaars.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190304 - 20190316 - Pastoor
Tilemansstraat 1A
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/45, goed te keuren voor
de periode van 4 maart 2019 tot en met 16 maart 2019.
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.

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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden, de handelaars, huisartsen en de schooldirectie gemeentelijke basisschool
Sint-Joris-Weert.
Artikel 9: De bewoners van de Pastoor Tilemansstraat, Overwegstraat en Ijzerenwegstraat
dienen schriftelijk op de hoogte gebracht te worden.
865.1 - Onderhoud parking Zoet Water site - parking sporthal Haasrode - voet-fietsweg
tussen Pastoor Tilemansstraat en Ijzerenwegstraat Sint-Joris-Weert - Vrijgave eerste helft
borgtocht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de eerste helft, zijnde
€735,00, van de borgstellingsakte nummer 42/030869 van de Maatschappij cvba
"Gemeenschappelijke Borgstelling van de Bouwunie" ten bedrage van €1.470,00 mag worden
vrijgegeven.
865.1 - Infrax uitvoeren aardgasaansluiting Ophemstraat 33, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Infrax voor het
uitvoeren van een aardgasaansluiting in de Ophemstraat 33, 3050 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Infrax.
865.1 - Infrax uitvoeren aardgasaansluiting Milsestraat 48C, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Infrax voor het
uitvoeren van een aardgasaansluiting in de Milsestraat 48C, 3053 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Infrax.
865.1 - Infrax uitvoeren elektriciteitsaansluiting Clement Cleeremansstraat 8, 3051 OudHeverlee
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Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Infrax voor het
uitvoeren van een elektriciteitsaansluiting in de Clement Cleeremansstraat 8, 3051 OudHeverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Infrax.
965.1 - Restauratie van de pastorie te Oud-Heverlee - Goedkeuring plaatsbeschrijving
"Openbaar domein"
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plaatsbeschrijving
"Openbaar domein" opgemaakt door de firma All Plan bvba, Torenstraat 61a te 33845
Glabbeek. De plaatsbeschrijving werd opgemaakt met het oog op het restaureren en
verbouwen van de pastorie Sint-Anna, Dorpsstraat 60 te 3050 Oud-Heverlee. Het college van
burgemeester en schepenen wenst de plaatsbeschrijving aan te vullen met foto's van de
tuinzone waar nieuwe bomen werden geplant.
961.5 - Restauratie van de pastorie te Oud-Heverlee - Goedkeuring plaatsbeschrijving
"Parochiezaal".
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plaatsbeschrijving
"Parochiezaal" opgemaakt door de firma All Plan bvba, Torenstraat 61a te 33845 Glabbeek. De
plaatsbeschrijving werd opgemaakt met het oog op het restaureren en verbouwen van de
pastorie Sint-Anna, Dorpsstraat 60 te 3050 Oud-Heverlee.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190208 - 20190215 Stationsstraat 60 - Ondergrondse containers Ecowerf
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/49 met inbegrip van het
signalisatieplan, goed te keuren voor de periode van 8 februari 2019 tot en met 15 februari
2019.
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.

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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden, de handelaars, (huis)artsen, hulpdiensten, brandweer, De Lijn en de TEC.
Artikel 9: De bewoners van de Stationsstraat, Neerveldstraat, Clement Cleeremansstraat,
Tramplein, Klaverveldstraat en de Serrenstraat dienen schriftelijk op de hoogte gebracht te
worden.
Personeel
397.2 - Aanstelling deeltijds contractueel technisch beambte keukenhulp - Kinderdagverblijf
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, verder aan te stellen als
deeltijds contractueel technisch beambte keukenhulp (E1-E3) (0,4 VTE), met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, die een aanvang neemt op 1 maart 2019 en eindigt
op 31 augustus 2019.
Artikel 2: Betrokkene zal bezoldigd worden op basis van de weddenschaal E1-E3 , bij
toepassing van de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit
en de meerekenbare diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
637 - Bestelling van chiplezer
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gratis chiplezer te
bestellen bij het departement LNE.
752.3 -OMV/2019/8/ME -OMV_2019003575 -Aktename van de melding voor een bronbemaling
voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers te Stationsstraat ZN (openbaar
domein), 3051 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2018/127/OV - OMV_2018127933 - Kennisname beslissing van de gewestelijk
omgevingsambtenaar tot verlening van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een
kanosteiger op het talud van de Dijle gelegen zonder adres, kadastrale ligging
"Rollebeekweide", kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A, zn
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de
gewestelijk omgevingsambtenaar van 25 januari 2019 tot verlening van een
omgevingsvergunning voor de aanleg van een kanosteiger op het talud van de Dijle, gelegen
zonder adres, kadastrale ligging "Rollebeekweide", kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A, zn.
874.1/OMV/2018/109/OV - OMV_2018112747 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het oprichten van een carport - Banhagestraat 26, Blanden
874.1/OMV/2018/82/OV - OMV_2018100031 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
uitbreiden van de woning (op basis van artikel 4.3.1 van de VCRO) - Bogaardenstraat 22,
Oud-Heverlee
874.1/OMV/2018/131/OV - OMV_2018138402 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het bouwen van een tuinhuis en de lichte uitbreiding van de oprit - Neerveldstraat 2, SintJoris-Weert
874.1/OMV/2018/133/OV - OMV_2018142746 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het oprichten van een paardenstal en het nadien afbreken van de bestaande stalling Haasroodsestraat 69, Blanden
Secretariaat
901 - Igo iv - Presentatie aan de nieuwe colleges
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit wel in te gaan op het voorstel
van Igo en stelt voor om het infomoment te laten plaatsvinden op: 12 maart om 13:30 uur.
185.3 - Vergadering met centraal kerkbestuur: bepaling datum
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om op volgende datum een
overleg te hebben met het CKB: woensdag 27 februari om 20 uur.
143.4 - Tax-On-Web - Zitdagen 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om de voorgestelde
zitdag te laten plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2019 van 9 uur tot 14.30 uur in het gemeentehuis
te Vaalbeek.
De inwoners zullen hiervan via de gewone communicatiekanalen verwittigd worden.
641 - Samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur Toerisme Vlaams-Brabant
vzw
901 - IGO - Bespreking verlenging woonproject
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overleg met IGO
Leuven op 12 februari 2019 om 13u.
901 - IGO - Verlenging woonproject
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de verderzetting van
een intergemeentelijk woonproject principieel goed, dat minimum alle basisactiviteiten omvat
die het recente Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 vermeldt.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen keurt tevens een eventuele hertekening
van de samenstelling van de gemeenten binnen Wonen tussen Dijle en Velp goed, mits tijdig
overleg met de gemeente:
Ontwerpbesluit verderzetting woonproject
Voorgeschiedenis
De gemeente Oud-Heverlee maakt sinds 2008 deel uit van het intergemeentelijk woonproject
‘Wonen tussen Dijle en Velp’, wiens werking een geïntegreerd woonbeleid omvat in de
gemeenten Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee en Rotselaar. De voorbije
jaren genoot IGS Wonen tussen Dijle en Velp subsidies voor het lokaal woonbeleid, verstrekt
door zowel Wonen-Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant.
Feiten en context
Gezien de huidige subsidieperiode eindigt op 31 december 2019 stelt Wonen tussen Dijle en
Velp een nieuwe subsidieaanvraag voor die uiterlijk op 30 juni 2019 dient aangeleverd te
worden. Aan alle gemeenten die in een woonproject zijn betrokken bij IGO wordt gevraagd een
princiepsbeslissing te nemen betreffende de verderzetting van een intergemeentelijk
woonproject. Afhankelijk van de antwoorden kan blijken dat een hertekening van de
samenstelling van de gemeenten binnen Wonen tussen Dijle en Velp noodzakelijk is. Hiertoe
dient tijdig het nodige overleg met de gemeente te gebeuren.
Juridische grond
Decreet 15 juli 1997: Vlaamse Wooncode.
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen: in het bijzonder art. 40, 41, 56
en 57 bevoegdheden gemeenteraad en college en art. 326 tot en met 341 bestuurlijk toezicht.
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Besluit Vlaamse regering 27 september 2007: subsidiëring projecten ter ondersteuning lokaal
woonbeleid, waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten werk te maken van een
volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking.
Besluit Vlaamse regering 8 juli 2016: subsidiëring intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning lokaal woonbeleid.
Gemeenteraad 20 december 2016: goedkeuring verlenging woonproject Wonen tussen Dijle en
Velp.
Ministerieel besluit van 27 februari 2017 houdende de toekenning van een subsidie aan het
project Wonen tussen Dijle en Velp.
Besluit Vlaamse regering van 16 november 2018, in het bijzonder hoofdstuk 4: nieuwe
subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.
Argumentatie
De gemeente kan via dit intergemeentelijk woonproject blijven werken aan
-

een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving

-

het aanbieden van basisinformatie over wonen aan de burger.

156.5 - B-Post - Verdwijnen rode brievenbus in Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een brief te sturen aan bpost met
daarin de vraag tot het behoud van een rode brievenbus in het centrum van Haasrode. Terug
Bierbeekstraat 4 en A Verheydenstraat. L Janssenstraat mag weg en Bierbeekstraat 61 ook.
Historische postbussen aan oude gemeentehuizen centraal gelegen!
901 - Sociaal Wonen Arro Leuven (SWaL) - uitnodiging ontbijt-/lunchvergadering - nieuw
bestuursvorming SWaL
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om wel deel te nemen aan de
lunchvergadering (12.30 uur) op woensdag 20 februari 2019 in het kantoor van SWaL, met het
oog op een uiteenzetting rond het nieuw bestuur en de clustervorming (legislatuur 2019-2024)
en vaardigt volgende personen af op de vergadering: Adri Daniëls.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt nota van de agenda van beide
vergaderingen:
- voorstelling SWaL: werking en schaalvergroting
- waarom een afslanking van de raad van bestuur ?
- toelichting voorstel samenstelling raad van bestuur op basis van clusters
- huidige en toekomstige sociale huur- en koopwoningen in elke cluster ? Welke projecten staan
in de planning ?
- ontwerp "reglement van samenstelling van raad van bestuur".
VrijeTijd
646 - Evenement - Benefiet Kom op tegen Kanker 16 februari 2019 - 't Pure Genot Bijkomende informatie
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gebruik van de
parking aan GC De Roosenberg in combinatie met een shuttledienst voor de benefiet Kom op
tegen Kanker op 16 februari.
651 - Start to initiatieven
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van
deze vier 'start to'-reeksen.
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646 - Evenement - Dorpsfeest Haasrode 20 juli 2019 - aanvraag gebruik sporthal,
speelplaatsen en parking - Festivalitis 2.0
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen staat positief tegenover dit initiatief en
vraagt de organisatie het evenement meer uit te werken samen met de dienst Vrije Tijd, waarna
een meer gedetailleerde aanvraag kan gebeuren.
646 - Evenement - Winterwandeling 10 februari 2019 - WSP
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Wintertocht
door WSP op 10 februari 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Brabantse Pijl Cyclo 20 april 2019 - Peloton
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Brabantse
Pijl Cyclo door Peloton op 20 april 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden:
De politiezone Voer en Dijle legt deze route op: Dassenstraat, Blandenstraat,
Haasroodsestraat, Bierbeekstraat en zo naar Banhagestraat met gebruik van het fietspad. Alle
fietsers houden zich ten allen tijde aan de wegcode.
De politiezone Voer en Dijle wijst er op dat de deelnemers van de 75 kilometer in Sint-JorisWeert terechtkomen in de omleiding van de N25, die die dag (wegens wielerwedstrijd van de
Meerdaalspurters) langs de Molenstraat loopt. Ook hier dienen ze zich aan de wegcode te
houden.
De Kapeldreef en Sint-Janbergsesteenweg liggen niet op ons grondgebied.
De organisator is verantwoordelijk voor het opruimen van de openbare weg en staat in voor het
verwijderen van overgebleven afval en richtingsaanwijzers gerelateerd aan de activiteit.
Het college van burgemeester en schepenen kan de opdracht geven om overgebleven afval te
verwijderen volgens de vastgestelde tarieven in het retributiereglement voor tussenkomst door
de gemeentelijke diensten voor prestaties voor rekening van derden volgens het
gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2013.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190303 - 20190303 Wielerwedstrijd Elite zonder contract en Beloften
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit op 3 maart 2019 van 14.30 uur
tot 18.00 uur volgende tijdelijke maatregelen in te stellen:
RIJBEWEGINGEN:
X De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3 (op stok door
seingever) tijdens de doortocht van de wielerwedstrijd:
M Noëstraat, Waversebaan tussen de M Noëstraat en de Oude Nethensebaan, Oude
Nethense baan, Weertsedreef, N25 tussen Weertsedreef en N251, O.L.Vrouwstraat
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 op
03/03/2019 vanaf 14.00 tot 18.00 uur :
Leuvensestraat tussen de Hollestraat en de Oude Nethensebaan + Lijsterstraat.
X De instelling van het eenrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de
verkeersborden C1 + F19 voor en na de doortocht van de wielerwedstrijd :
M Noëstraat, Waversebaan tussen de M Noëstraat en de Oude Nethensebaan, Oude
Nethense baan, Weertsedreef, O.L.Vrouwstraat in de rijrichting van de wielerwedstrijd.
X De instelling van het dubbel richtingsverkeer in volgende straten door middel van
verkeersborden A39 + de afdekking van de relevante verkeersborden:
Lijsterstraat
OMLEGGINGEN:
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omleggingen door middel van verkeersborden F41:X Lijsterstraat ter hoogte van de
Bierbeekstraat richting N25 + Leuvensestraat ter hoogte van de Hollestraat in de richting van de
Weertsedreef.
PARKEERVERBOD:
X M Noëstraat, Waversebaan tussen de M. Noëstraat en de Oude Nethensebaan, Oude
Nethense baan, Weertsedreef, N25 tussen Weertsedreef en N251, O.L.Vrouwstraat door
middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X, uitgezonderd waar reeds
parkeerverbod is voorzien.
De parkeerverboden vinden hun aanvang op 03/03/2019 vanaf 12.30u en eindigen om 18.00u.
INZET:
X De instelling van seingevers , tenminste 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, op
volgende kruispunten: 39 seingevers
M.Noëstraat kruispunt met de:
Waversebaan: 2
Waversebaan kruispunt met de:
-

Parking ZW links (aan de Witte bomendreef): 1

-

Justin Scheepmansstraat: 1

Oude Nethensebaan: 1
Oude Nethensebaan Kpt met de:
-

Kasteelstraat: 2

-

Op de Berg: 1

-

Heidestraat: 1

-

Kaubergstraat: 2

-

Hazenveldstraat: 1

-

Hollestraat/Weertsedreef: 2

Weertsedreef kruispunt met de:
Parking Speelweide: 1
-

Naamsesteenweg: 1

-

Bos: 7 (Herculesdreef, Nethensebaan, Grezbaan, Prosperdreef, parking,...)

Naamsesteenweg kruispunt met de:
Rooikapelstraat: 1
-

Toegang Militair domein (DOVO): 1

-

Langendaalstraat: 1

-

Lijsterstraat: 1

-

Zijstraatje “Vers Namur”: 1

OLVrouwstraat kruispunt met de met de
-

Brainestraat: 1

-

Prosperdreef: 2

-

Gemeentestraat: 1

-

Groenendaalstraat: 1

-

Grezstraat: 2

-

St. Joris Weertstraat: 1

-

Kasteel van Harcourt: 1

-

Monarkenweg/ Pragenstraat 2

-

Steenbergstraat 1

-

Meerdaalweg 1

-

Parking tussen kleine en grote vijver: 1
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-

Kapeldreef: 2

-

Uitgang recreatiepark: 1

-

Uitrit Spaans Dak: 1

X De instelling van politieambtenaren op volgende plaatsen: 10 politieambtenaren (waarvan
2 motorrijders)
- M. Noëstraat kruispunt met de Waversebaan: 2 politie (ook voor start en aankomst)
- Waversebaan kruispunt met de Oude Nethensebaan: 1 politie
- Weertse Dreef kruispunt met de N25: 1 politie
- N 25 kruispunt met de Lijsterstraat (verkeer komende van Leuven op de N25): 1 politie
- N25 Kruispunt met Bierbeekstraat, Expressweg, O.L. Vrouwstraat: 3 politie
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X op volgende plaatsen wordt een verkeersbord D1 90° in de rijrichting van de wielerwedstrijd
geplaatst:
- De Leuvensestraat tegenover de Pastoor Tilemansstraat in de richting van de Dorpskern van
St Joris Weert.
- Op de M. Noëstraat tegenover de parking van de Rosenberg en tegenover de uitrit van de
parking ZoeteWaters.
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.
Te verwittigen bij aanvang der werken
Instantie
x

E-mail

Bewoners
ANB Agentschap Natuur en Bos
Prosperdreef 1
meerdaal.anb@vlaanderen.be
3054 Oud-Heverlee
+32 16 38 89 80

x

AWV Wegen en Verkeer VlaamsBrabant
wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be
Tervuursesteenweg 308
3060 Bertem
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+32 16 44 18 50
Brandweer Leuven
Terbankstraat 20
3001 Leuven

brandweer@leuven.be

+32 16 31 72 11

x

De Lijn
Martelarenplein 19
3000 Leuven
+32 16 31 37 11
Ecowerf
Aarschotsesteenweg 210
3012 Leuven

vlbrab@delijn.be

transport@ecowerf.be

algemeen: +32 16 28 43 00
Transport: +32 16 28 43 10

x

PZ Leuven
Philipsite 4
3000 Leuven

pz.leuven.vergunningen@police.belgium.eu

+32 16 27 92 11
Rode Kruis Leuven
Onze Lieve Vrouwstraat 44
3000 Leuven

pr@leuven.rodekruis.be

+32 16 40 02 75
Rode Kruis Vlaams-Brabant
Motstraat 40
2800 Mechelen

info@rodekruis.be

+32 15 44 33 22
RZ Heilig Hart Ziekenhuis
spoedgevallendienst
Naamsesteenweg 105
3000 Leuven

info@hhleuven.be

+32 16 20 92 80 (Spoed)
TEC Brabant Wallon
Place Henri Berger 6
1300 Waver

info.brabantwallon@tec-wl.be

+32 10 23 53 11
Infotec: +32 10 23 53 53
UZ Gasthuisberg Leuven
spoedgevallendienst
Herestraat 49
3000 Leuven

info@uzleuven.be

Spoed: +32 16 34 39 00
Algemeen: +32 16 33 22 11
484.692 - Facturatie Retributie aan 3050 vzw na ontlenen materiaal Uitleendienst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om 3050 vzw een retributie
van 100€ aan te rekenen.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190310 - 20190310 - Doortocht
Wielerwedstrijd Brussel - Zepperen
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit op 10 maart 2019 tussen 13.30
uur en 14.30 uur volgende tijdelijke maatregelen in te stellen:
RIJBEWEGINGEN:
X De instelling van het eenrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de
verkeersborden C1 + F19 voor en na de doortocht van de wielerwedstrijd : Neerijsebaan,
Kauwereelstraat, Molenstraat, Leuvensestraat, Waversebaan, M. Noëstraat, O.L.Vrouwstraat,
kruispunt Naamsesteenweg oversteken, Bierbeekstraat, Haasroodsestraat, Blandenstraat,
Dassenstraat in de rijrichting van de wielerwedstrijd.
PARKEERVERBOD:
X Neerijsebaan, Kauwereelstraat, Molenstraat, Leuvensestraat, Waversebaan, M. Noëstraat,
O.L.Vrouwstraat, Bierbeekstraat, Haasroodsestraat, Blandenstraat, Dassenstraat door middel
van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X, uitgezonderd waar reeds
parkeerverbod is voorzien.
De parkeerverboden vinden hun aanvang op 10/03/2019 vanaf 12.00u en eindigen om
15.00u.
INZET:
X De instelling van seingevers , tenminste 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, op
volgende kruispunten: 67 seingevers
Neerijsebaan kruispunt met de:
-

Dijlestraat: 1

Kauwereelstraat/Benzinestation: 2
Kauwereelstraat kruispunt met de:
-

Groot Neerveld: 1

-

Roodsestraat: 1

-

Stationstraat: 1
Molenstraat: 1

Molenstraat:
-

Kleinstraat: 1
Polderstraat: 1

-

Leuvensestraat: 1

Leuvensestraat kruispunt met de:
-

Borrestraat: 1

-

Speelbergstraat: 1

-

Sint-Jorisplein: 1

-

Hollestraat: 1

-

Heidestraat: 1

-

Pastoor Tilemansstraat: 1

-

Op de Berg: 1

-

Kasteelstraat: 1

-

Reigerstraat: 1
Oude Nethensebaan: 1

Waversebaan kruispunt met de:
-

Justin Scheepmansstraat: 1

-

Parking ZW rechts (aan de Witte bomendreef): 1
M. Noëstraat: 1

M. Noëstraat kruispunt met de
-

Uitrit Spaans Dak: 1

-

Uitgang recreatiepark: 1
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-

Kapeldreef: 2

-

St Joris weertstraat: 1

-

Parking tussen kleine en grote vijver: 1

-

Meerdaalweg 1

-

Steenbergstraat 1

-

Monarkenweg/ Pragenstraat 2

-

Kasteel van Harcourt: 1

OLVrouwstraat kruispunt met de met de
-

Grezstraat: 2

-

Groenendaalstraat: 1

-

Gemeentestraat: 1

-

Prosperdreef: 2

-

Brainestraat: 1

-

Naamsesteenweg: 1

Zijstraatje “Vers Namur”: 1
Kruispunt chateau de Namur
-

Bierbeekstraat: 1

Bierbeekstraat kruispunt met de:
-

Banhagestraat: 1
Lijsterstraat: 1

-

Wijnbergstraat/ Haasroodsestraat: 2

Haasroodsestraat kruispunt met de:
-

Tulpenlaan: 1
Kouterstraat: 1

-

Bovenbosstraat: 1

-

Kartuizerstraat: 1

Blandenstraat kruispunt met de
Slagbaan: 1
-

Kerkstraat: 1

-

Uitrit parking Aldi/Spar: 1

-

Hogewinkelstraat: 1

-

Konijnenhoekstraat:2

-

Zwartepoelstraat: 1

-

Elzenbroekstraat: 1

-

Milsestraat: 1

-

Verbindingsstraat: 1

-

Dassenstraat: 1

-

A. Verheydenstraat/Herpendaalstraat: 2

Rondpunt/Geldenaaksestraat: 2
X De instelling van politieambtenaren op volgende plaatsen: 4 politieambtenaren
- M. Noëstraat kruispunt met de Waversebaan: 1 politie
- N25 Kruispunt met Bierbeekstraat, Expressweg, OLVrouwstraat: 3 politie
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
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signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
Te verwittigen bij aanvang der werken
Instantie
x

E-mail

Bewoners
ANB Agentschap Natuur en Bos
Prosperdreef 1
meerdaal.anb@vlaanderen.be
3054 Oud-Heverlee
+32 16 38 89 80

x

AWV Wegen en Verkeer VlaamsBrabant
Tervuursesteenweg 308
wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be
3060 Bertem
+32 16 44 18 50
Brandweer Leuven
Terbankstraat 20
3001 Leuven

brandweer@leuven.be

+32 16 31 72 11

x

De Lijn
Martelarenplein 19
3000 Leuven

vlbrab@delijn.be

+32 16 31 37 11
Ecowerf
Aarschotsesteenweg 210
3012 Leuven

transport@ecowerf.be

algemeen: +32 16 28 43 00
Transport: +32 16 28 43 10

x

PZ Leuven
Philipsite 4
3000 Leuven

pz.leuven.vergunningen@police.belgium.eu

+32 16 27 92 11
Rode Kruis Leuven
Onze Lieve Vrouwstraat 44
3000 Leuven

pr@leuven.rodekruis.be
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+32 16 40 02 75
Rode Kruis Vlaams-Brabant
Motstraat 40
2800 Mechelen

info@rodekruis.be

+32 15 44 33 22
RZ Heilig Hart Ziekenhuis
spoedgevallendienst
Naamsesteenweg 105
3000 Leuven

info@hhleuven.be

+32 16 20 92 80 (Spoed)
TEC Brabant Wallon
Place Henri Berger 6
1300 Waver

info.brabantwallon@tec-wl.be

+32 10 23 53 11
Infotec: +32 10 23 53 53
UZ Gasthuisberg Leuven
spoedgevallendienst
Herestraat 49
3000 Leuven

info@uzleuven.be

Spoed: +32 16 34 39 00
Algemeen: +32 16 33 22 11
646 - Erkenning vereniging - Festivalitis 2.0
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de vereniging Festivalitis 2.0
een tijdelijke erkenning als gemeentelijke vereniging toe te kennen.
Artikel 2: Na het verstrijken van de periode van 6 maanden en na evaluatie wordt een
procedure opgestart voor definitieve erkenning.

Interne zaken
XX Afsluiten overeenkomst AlarmTILT voor de BIN's in Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist de overeenkomst in bijlage met
AlarmTilt af te sluiten, de kostprijs voor 2019 is voorzien in het budget op raming 2019000012.
Onderwijs
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Toekenning verlofstelsel afwezigheid verminderde
prestaties leerkracht academie
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee inrichtende macht van de gemeentelijke
academie de Vonk, besluit toelating te verlenen aan XXX, leerkracht aan de gemeentelijke
academie De Vonk, tot het bekomen van het verlofstelsel afwezigheid voor verminderde
prestaties voor de periode vanaf 11 maart tot en met 4 april 2019 voor 6 uur van zijn opdracht,
zijnde 4/22 en 2/20ste.
Artikel 2: Het gemeentebestuur besluit om een afschrift van huidige beslissing over te maken
aan het Departement Onderwijs, de academie en de betrokkene leerkracht.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
901 - Vertegenwoordiging gemeente bij verschillende maatschappijen
Besluit
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Artikel 1: De gemeenteraad besluit om volgende personen aan te duiden als gemeentelijke
vertegenwoordigers bij de volgende intercommunales en maatschappijen voor de duur van de
legislatuur 2019-2024
Naam maatschappij
Regionaal Landschap
Dijleland
bij voorkeur ook schepen van
milieu en milieuambtenaar

Naam vertegenwoordig(st)er
2 effectieven

2 plaatsvervangers

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Onderwijssecretariaat voor
Vlaamse Steden en Gemeenten

BESTUURDERS:
Naam intercommunale

Naam kandidaat-bestuurder

Regionaal Landschap Dijleland
Onderwijssecretariaat voor Vlaamse Steden
en Gemeenten
Artikel 2: De gemeenteraad besluit deze aanduidingen te laten gelden zolang zij niet door een
nadere gemeenteraadsbeslissing worden ingetrokken.
Artikel 3: De gemeenteraad verleent aan voornoemde personen de volmacht om wat betreft de
dagorde, te beraadslagen, te stemmen en de voorgestelde beslissingen te amenderen of te
verwerpen.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
verschillende maatschappijen.
172.2 - Installatie gemeenteraad - Eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid Daisy-Milena Boon
Besluit
Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad legt mevrouw Daisy-Milena Boon, die zich
nog in de vereiste voorwaarden van verkiesbaarheid bevindt en niet in een geval van
onverenigbaarheid of onmogelijkheid tot zetelen, in haar handen de eed af welke bepaald is bij
het Decreet Lokaal Bestuur artikel 6 § 3:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
De gemeenteraad neemt akte van deze eedaflegging en verklaart vervolgens mevrouw DaisyMilena Boon als gemeenteraadslid aangesteld.
Mevrouw Daisy-Milena Boon zal in de rangorde der gemeenteraadsleden ingeschreven worden
na mevrouw Frieda Vandevoorde.
901 - Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein - Verlenging vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
Besluit
Artikel 1: - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…)
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dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
-

radiodistributie en kabeltelevisie,

-

de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het
werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente Oud-Heverlee.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.
Artikel 2: - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro,
voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hoger vermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3: - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar
een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro
per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente Oud-Heverlee.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4: – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5: – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd
en bekendgemaakt

624.01 - Tarieven gemeentelijke initiatieven
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad legt de tarieven voor de deelname aan gemeentelijke activiteiten
voor het dienstjaar 2019 als volgt vast:
- concerten en toneelopvoeringen

5,00 EUR

- workshops en lezingen
- computercursussen voor senioren waarbij huur computer vereist is
les

5,00 EUR
10,00 EUR per
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- cursussen voor senioren zonder huur computer bv. tablet, smartphone…
7,00 EUR per
les
- start to initiatieven
25,00 EUR
- start to bootcamp

50,00 EUR

- lessenreeks conditietraining 50 +

30,00 EUR

(15,00 EUR bij instap halverwege)
Artikel 2: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
205.9 - Algemeen bestuur - Kennisname verslagen cultuurraad
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van 6 juni, 5
september en 5 december 2018.
192 - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Aanduiding
vertegenwoordiger(s)
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
De gemeenteraad besluit om tevens xxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
Artikel 2: De gemeenteraad besluit (eventueel) om xxxxxxxxxxxxxxxx voor te dragen als lid van
de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Artikel 3: De gemeenteraad besluit (eventueel) om xxxxxxxxxxxxxxxx voor te dragen als lid van
bestuurscommissie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Artikel 4: De aanduiding verleent aan de vertegenwoordigers de volmacht om mbt de dagorde
te beraadslagen, te stemmen, voorgestelde beslissingen te amenderen of te verwerpen. De
aanduiding blijft geldig zolang zij niet wordt ingetrokken door een andere
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 5: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot
uitvoering van deze beslissing en tot kennisgeving ervan aan de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten.
901 - Sociaal Wonen Arro Leuven (SWaL) - Vertegenwoordiging
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan te duiden als
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL).
Artikel 3: De gemeenteraad besluit (eventueel) om xxxxxxxxxxxxxxxx voor te dragen als lid van
de raad van bestuur op basis van de clusters.
Artikel 4: De aanduiding verleent aan de vertegenwoordiger(s) de volmacht om mbt de dagorde
te beraadslagen, te stemmen, voorgestelde beslissingen te amenderen of te verwerpen. De
aanduiding blijft geldig zolang zij niet wordt ingetrokken door een andere
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 5: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot
uitvoering van deze beslissing en tot kennisgeving ervan aan de Sociaal Wonen arro Leuven
(SWaL).

Namens het college van burgemeester en schepenen
Marijke Pertz
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algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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