Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 19 maart 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 18.999,09 EUR voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019001202, 2019001278-1282, 20190016661681, 2019001685.
Burgerzaken
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2019/08
Besluit
Artikel 1: De aangevraagde columbarium concessie 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 19 maart 2019, 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.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/08
Besluit
Artikel 1: XXX wordt ambtshalve uit het bevolkingsregister afgeschreven op datum van 19 maart
2019, datum van de zitting van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/09
Besluit
Artikel 1: XXX wordt ambtshalve uit het vreemdelingenregister afgeschreven op datum van 19
maart 2019, datum van de zitting van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
572.10 - Begraafplaatsverrichting - te vernietigen graven
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit deze graven voor 1 mei 2019 te
vernietigen:
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- Sint-Joris-Weert perceel L002
- Oud-Heverlee: percelen 063 en 454.
Financieel beheerder
483.2 - Nieuwe prognoses gemeentefonds 2020-2025
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist voor de ontvangsten uit het
gemeentefonds geen nieuwe verdeling van het aandeel gemeente /OCMW op te nemen en
bijgevolg geen expliciete beslissing door de raden te laten nemen. Het OCMW zal met
betrekking tot het gemeentefonds bijgevolg automatisch 8% rechtstreeks gestort krijgen.
185.3 - Kerkfabriek St-Jan-Evangelist Blanden - aanvraag investeringstoelage
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist aan de kerkfabriek St-JanEvangelist een investeringstoelage uit te betalen van een bedrag, gelijk aan de facturen,
vermeld onder 1 tot 4 en 6, zijnde 19.632,15 euro. Het kerkbestuur en de architect worden
uitgenodigd voor een gesprek over het ontwerp, een factuur voor het definitief ontwerp is in die
zin voorbarig.
Aangezien de kerkfabriek aan de gemeente de laatste schijf van 60.000,00 euro van de
toegestane lening i.k.v. de restauratie van de St-Jan-Evangelistkerk nog dient terug te betalen
zal de gemeente de kerkfabriek verzoeken het saldo te storten (40.367,85 euro), waarna de
boekhoudkundige verrekening van beide bedragen intern zal uitgevoerd worden.
Infrastructuur
865.1 - Herinrichting van de N251 Naamsesteenweg tussen de E40 en Chateau Namur:
goedkeuring verlichtingsscenario.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen wenst een overleg met het AWV over de
plannen voor heraanleg van de Naamsesteenweg. Het college verzoekt AWV in te staan voor
de investeringskost van de vervanging van de verlichting langsheen de Naamsesteenweg van
aan de E40 tot aan de kruising met de N25 (Chateau Namur) alsook voor het beheer en
onderhoud. Het college vraagt led verlichting te plaatsen.
865.1 - Heraanleg deel Waversebaan te Oud-Heverlee en deel Leuvensestraat te Sint-Joris
Weert: kennisname indicatieve raming, toewijzing deelopdrachten aan Studiekantoor
Kockaerts en opstart prijsvragen voor verbeteringswerken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit studiekantoor Kockaerts opdracht
te geven de studiewerken voor de heraanleg van onderstaande trajecten aan te vatten en voor
de uitvoering der werken budget te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025:


Waversebaan van de Dorpsstraat tot de Witte Bomendreef.



Leuvensestraat van de Reigerstraat tot de Pastoor Tilemansstraat.

De nodige kredieten voor de opstart van de studieopdracht zijn voorzien in de begroting van
2019 onder de budgetsleutel 2019/2240000/PATR/0200 -- Wegen Aanschaffingswaarde/Wegen.
Artikel 2: Voor de uitvoering der werken worden de nodige kredieten opgenomen bij opmaak
van het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3: In aanvulling op bovenstaande opdracht besluit het college van burgemeester en
schepenen om voor onderstaande opdrachten een prijsvraag op te starten:


Waversebaan van de Dorpsstraat tot de grens met Leuven: plaatsen van een slemlaag



Waversebaan van de Blokkenstraat tot de site Watergroep: frezen en herasfalteren
fietspaden met behoud van originele breedte
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Waversebaan van de Witte Bomendreef tot de Reigerstraat: frezen en herasfalteren
fietspaden met behoud van originele breedte

De nodige kredieten voor de uitvoering van deze werken zijn voorzien in de begroting van 2019
onder de budgetsleutel 2019/2240000/PATR/0200 -- Wegen - Aanschaffingswaarde/Wegen.
861.5 - GC Roosenberg - aanpassing reglement naar aanleiding van hoogte balustrade op
binnenbalkon
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de normering NBN B 03004 betreffende borstweringen in openbare gebouwen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gebruikersreglement van
zaal de Roosenberg aan te vullen met het verbod tot betreden van het balkon voor
minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190318 - 20190318 Ophemstraat 66 - Verhuis - 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 de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 13 maart 2019, te bekrachtigen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Ophemstraat ter hoogte van
de huisnummer 66 over de lengte van het parkeerverbod
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
In de Ophemstraat 66, 3050 Oud-Heverlee van 18/03/2019 om 07.00 uur tot en met
18/03/2019 om 19.00 uur, in beide rijrichtingen over een afstand van 20 meter, door middel
van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
* De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
* Ter hoogte van de woningen 64 en 66 is een chicane op de rijbaan aangelegd. Deze
dient door de gemeente te worden verwijderd.
Artikel 2: 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 3: 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.

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190325 - 20190325 - Molenstraat
52A
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.
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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, goed te keuren voor de periode van 25 maart
2019 tot en met 25 maart 2019:
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:
Er is reeds een parkeerverbod van kracht inzake de door de Molenstraat lopende
wegomlegging.
De doorgang voor het verkeer dient steeds gewaarborgd te zijn, gezien de door de
Molenstraat lopende wegomlegging.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190319 - 20190630 - plaatsen
bijkomende snelheidsborden 30km/u ingevolge omleiding Ecoduct N25
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, goed te keuren voor de periode van 19 maart
2019 tot en met 30 juni 2019:
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
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van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen: Molenstraat, 3051 StJoris-Weert.
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.
865.1 - Herstel diverse betonplaten 2019 : Waversebaan - Dassenstraat - Kartuizersstraat:
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
Besluit
Artikel 1: Het bestek met nummer 2019-0186- BCO en de raming ten bedrage van € 37.620,00,
excl. btw, of € 45.520,20, incl. 21% btw, voor de opdracht “Herstel diverse betonplaten 2019
: Waversebaan - Dassenstraat - Kartuizersstraat”, opgesteld door de Dienst infrastructuur
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
1. HEGROLA NV, Industrieweg 84 te 2260 Westerlo;
2. D.S.V. NV, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot;
3. LIEMA BVBA, Ambachtenlaan 42 te 3300 Tienen;
4. VANHOEYVELD B EN M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever.
Artikel 4: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 05 april 2019 om 12.00 uur.
Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 2019/2240000/PATR/0200.
Personeel
550/345.2 - Onderwijs - Vorming - Theoretische opleiding brandveiligheid met blusoefening
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vorming
"Theoretische opleiding brandveiligheid met blusoefening" ingericht door IDEWE op donderdag
25 april 2019 van 9.00 tot 12.00 uur, bij IDEWE in Haasrode, in het kader van de algemene
veiligheid binnen de 3 gemeentelijke basisscholen.
Artikel 2: De volgende leerkrachten zullen aan deze opleiding deelnemen:
-voor de GBS De Letterberg: XXX en XXX
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-voor de GBS De Hazensprong: XXX, XXX, XXX en XXX
-voor de GBS De Lijsterboom: XXX, XXX, XXX en XXX.
Artikel 3: De kostprijs voor deze opleiding, ten bedrage van 902, 00 euro zullen pro rata van het
aantal deelnemers per school verdeeld worden over de volgende budgetsleutels:
-2019/6150010/0800/013LSOH0 - Opleidingskosten/Gewoon basisonderwijs/Lagere school
Oud-Heverlee: 90,20 x 2 = 180,40 euro
-2019/6150010/0800/012LSB00 - Opleidingskosten/Gewoon basisonderwijs/Lagere school
Blanden: 90,20 x 4 = 360,80 euro
-2019/6150010/0800/012LSH00 - Opleidingskosten/Gewoon basisonderwijs/Lagere school
Haasrode: 90,20 x 4 = 360,80 euro.
397.2 - Vervanging statutair medewerker dienst burgerzaken tijdens onbezoldigd verlof:
aanwerving contractueel medewerker dienst burgerzaken met
vervangingsovereenkomst/arbeidsovereenkomst van bepaalde duur - Openverklaring
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van medewerker dienst
burgerzaken C1-C3 open te verklaren en te begeven in contractueel verband met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst.
Artikel 2: De vacature kenbaar te maken via de website van de gemeente en de VDAB.
Artikel 3: Een oproep naar kandidaten voor de vervanging wordt opgestart via VDAB.
Artikel 4: De uiterste datum van inschrijving vast te leggen op 19 april 2019.
Artikel 5: De jury voor de bekwaamheidsproef als volgt samen te stellen:
-XXX, algemeen directeur;
-XXX, adjunct algemeen directeur;
-XXX, deskundige burgerzaken.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
637- Vragen tot het snoeien van bomen en verwijderen van het onkruid aan OHL
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op de vraag tot het
snoeien van de bomen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit het onkruid door de
groenarbeiders te laten verwijderen tijdens het normale groenonderhoud aan de site.
637 - Vraag tot snoeien van bomen verkaveling Schammendriesch
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op de vraag van
Annick Steiner tot het snoeien van de bomen op het perceel 5e afdeling sectie B nummer 430H
en haar hiervan op de hoogte te stellen.
637 - Spuitsjabloon hier begint de zee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit, bij mooimakers het spuitsjabloon
'hier begint de zee' aan te kopen en aan de scholen aan te bieden om dit te gebruiken.
637 - Label natuurlijke tuin milieuadviesraad
Besluit
Artikel 1: Het college besluit, het project 'Label Natuurlijke Tuin' van de MAR principieel goed te
keuren.
Artikel 2: Er wordt een budget voor promotiemateriaal en de aankoop van de labels voorzien en
de MAR mag de nestkastjes die nog in stock zijn hiervoor gebruiken.
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874.1/OMV/2018/159/OV - OMV_2018157747 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning - Dassenstraat 28, 3053 Haasrode
874.1/OMV/2018/144/OV - OMV_2018147778 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het plaatsen van een dakraam - Dassenstraat 61, 3053 Haasrode
874.1/OMV/2018/111/OV - OMV_2018115506 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het aanleggen van een parkeerzone bij de woning - Clement Cleeremansstraat 5, 3051 SintJoris-Weert
874.1 - OMV/2018/44/OV - Besluit van de deputatie- weigering van de omgevingsvergunning
tot het bouwen van een eengezinswoning in halfopen orde - Hazenfonteinstraat 39C, 3050
Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de
deputatie tot weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag tot het oprichten van een
eengezinswoning in halfopen orde op datum van 28 februari 2019 voor het goed gelegen te
Hazenfonteinstraat 39C, 3050 Oud-Heverlee (gemeentelijke referte OMV/2018/44/OV).

874.1/OMV/2018/158/OV - OMV_2018158611 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het verbouwen van de vrijstaande eengezinswoning en het wijzigen van het terrein voor
aanleg terras - Borrestraat 1, 3051 Sint-Joris-Weert
87 - Oproep Interleuven voor intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich kandidaat te stellen om
in een pilootproject omtrent intergemeentelijke beleidsplanning te stappen. Interleuven wordt
hiervan verwittigd voor 20 maart 2019.
874.1 - OMV/2018/140/OV - Bespreking verderzetting procedure
omgevingsvergunningsaanvraag inzake het bouwen van een halfopen eengezinswoning te
Hazenfonteinstraat 39C, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de historiek inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag tot het oprichten van een eengezinswoning te
Hazenfonteinstraat 39C.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met het voorstel
van de dienst ruimtelijke ordening om de bouwheer te vragen huidige aanvraag met
gemeentelijke referte OMV/2018/140/OV in te trekken.
Secretariaat
624.13 - Onthaalouders binnen de gemeente Oud-Heverlee - Stopzetting activiteit
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van de
kinderopvanglocatie XXX, Bergenstraat 78, 3053 Oud-Heverlee.
874.1 - Oud-Heverlee - Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu - Procedure vergunning Marchal Raad voor Vergunningsbetwistingen arrest 5 maart 2019
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist een verzoek tot voortzetting van
de rechtspleging in te dienen.
861.3 - Agion - Gemeentelijke Basisschool De Lijsterboom Blanden - Afbraak - nieuwbouw
omgevingswerken en eerste uitrusting
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Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag te bevestigen en na
te gaan of de aanvraag kan stijgen in prioriteit door het multifunctionele gebruik van de lokalen
door o.a. de muziekacademie te benadrukken.
581.16 - Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant - Verslagen zonecollege en zoneraad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van het
zonecollege van 6 en 20 februari 2019.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
zoneraad van 20 februari 2019.
VrijeTijd
646 - Evenement - Wielerwedstrijd voor Aspiranten 5 mei 2019 - WTC Natuurvrienden
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een
Wielerwedstrijd voor Aspiranten door WTC Natuurvrienden op 5 mei 2019 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Kermis Haasrode 3 tot 6 mei 2019 - Toewijzing standplaatsen en
aangepaste verkeersmaatregelen
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Kermis
Haasrode goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden. De kermis loopt van 3 tot 6
mei 2019; Branckaute blijft staan tot 7 mei 2019.
642.7 - Viering 100-jarige
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de nabestaanden te contacteren
om hen een kaartje, de kadoobonnen en ereteken te overhandigen ter ere van XXX.
646 - Evenement - Wandelen voor sterretjes 31 maart 2019 - 't Pure Genot
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Wandelen voor
sterretjes door 't Pure Genot op 31 maart 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden. Bovendien moet een politieverordening worden opgemaakt zodat er tijdelijk
eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Monarkenweg voor de veiligheid van de deelnemers
aan de wandeling.
646 - Evenement - Circus Op Post 17 april 2019 - Op Post
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Circus Op Post
door op Post op 17 april 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Paashazensprong 22 april 2019 - Ouderrraad De Hazensprong
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Paashazensprong door de Ouderraad van de Hazensprong op 22 april 2019 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
646 - Zaalverhuur niet-erkende vereniging - Roosenberg - Refugee Walk Vluchtelingenwerk
Vlaanderen - 29 september 2019
Besluit
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Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de huur van de
Roosenberg door Vluchtelingenwerk Vlaanderen op 29 september 2019 goed. Het dubbel
huurtarief wordt toegepast.
646 - Evenement - Wielerwedstrijden voor Aspiranten 12 mei 2019 - Meerdaalspurters vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van drie
wielerwedstrijden voor Aspiranten door Meerdaalspurters vzw op 12 mei 2019 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190324 - Achillesrun
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 5, goed te keuren voor de datum
van 24 maart 2019 :
RIJBEWEGINGEN
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3: Oude Nethensebaan van aan
de Speelbergstraat tot aan de Veldstraat.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:


Oude Nethensebaan ter hoogte van het kruispunt met Hollestraat



Oude Nethensebaan ter hoogte van het kruispunt met Speelbergplein



Oude Nethensebaan ter hoogte van het kruispunt met Polderstraat

OMLEGGINGEN:
Omleggingen door middel van verkeersborden F41:
- in de rijrichting van Polderstraat: Oude Nethensebaan-Hollestraat-LeuvensestraatMolenstraat-Polderstraat
- in de rijrichting van Oude Nethensebaan: Polderstraat -Molenstraat - Rue de Weert StGeorges-Stationsstraat – Leuvensestaat – Hollestraat – Oude Nethensebaan
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.
Interne zaken
142.4 - Toetreding tot raamcontracten van TMVS (Creat)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit met ingang van 20 maart 2019
toe te treden tot volgende raamcontracten van THVS:
- onderhoud en beheer technische installaties (hvac, liften,...): minicompetitie
- poetsmachines: Hako
- schoonmaakproducten: Salubris
- koffie- en waterautomaten en verbruiksproducten: Selecta
- meubilair en inrichting: Sedus
- vloermatten: Initial
- kantoorbenodigdheden en papierwaren: Lyreco
- bedrijfskledij (aankoop en onderhoud): Prosafco
- persoonlijke beschermingsmiddelen: Prosafco
- verzekeringsmakelaar Marsh (screening portefeuille en advies rationalisatie).

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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