Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 02 april 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 205.413,18 voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019001792-1795, 2019001797, 2019001800,
2019001807, 2019001821, 2019001916, 2019001917-1924, 2019001967, 2019002051-2052,
2019002054-2055, 2019002078-2083, 2019002085.
Burgerzaken
53 - Verkiezingen - Vaststelling kiezerslijst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiezerslijst op en neemt er
kennis van.

Financieel beheerder
281.86 - Toepassing voor de personeels- en leerlingenadministratie in de gemeentelijke
basisscholen - hosting op server van Wisa.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht tot het ter
beschikking stellen van de toepassing Wis@d op een server van Wisa, toe te wijzen op basis
van technische specificiteit conform artikel 53 §2 e van de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, aan de enige mogelijk aanbieder,
Wisa bvba, Abdij Vlierbeek 3, 3010 Kessel-Lo tegen een jaarlijkse vergoeding. Voor het
schooljaar 2018 -2019 bedraagt deze vergoeding 2.038,61 euro inclusief BTW.
Financien
484.244 - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohier op de tweede verblijven 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de vaststelling en
uitvoerbaarverklaring, in toepassing van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, van het
belastingkohier op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2019.
ICT
281.851 Proefproject VERA - DIY dossieropvolgingssystemen - deelname in proof-ofconcept
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Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist verder deel te nemen aan de
opzet van dit proof-of-concept voor uitbouw van een dossieropvolgingssysteem.
Infrastructuur
861.2 - Vervangen schrijnwerk GBS Oud-Heverlee - vorderingsstaat 1
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de meerkost voor het plaatsen
van beter isolerende beglazing goed te keuren. Dit tegen de prijs van 3.021,01 excl. BTW
zijnde €3.202,27 inclusief BTW.
Artikel 2: Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat nummer 1 van de firma
Vrebos, Duisburgsesteenweg 6 te 3090 Overijse, voor het bedrag van 98.213,37 euro inclusief
BTW.
Artikel 3: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2019, op de budgetcode 2019/2210000/WELZ/0800/999LSALG - "Gebouwen gemeenschapsgoederen / Gewoon basisonderwijs/Lagere school".
Artikel 4: Het factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële
dienst.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190405 - 20190415 - Dorpsstraat
13 - Container
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 BU2019/151, goed te keuren voor
de periode van 5 april 2019 tot en met 15 april 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
X 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:
Dorpsstraat vanaf het kruispunt met de Waversebaan komende van Leuven tot aan het
zone 30 bord ter hoogte van het kruispunt met de Francis Crabbéstraat in beide richtingen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in Dorpsstraat ter hoogte van
huisnummer 11 tot 15.
Parkeerverbod:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden van 05 tot 15/04/2019 :
X Dorpstraat ter hoogte van huisnummer 13 door middel van verkeersborden E1 of E3 en
onderborden van type X.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een
container onder voorwaarde dat een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste
0.70m op 45° gericht naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden,
verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht. De voor- en achterzijde van de container
moeten over een oppervlakte van minimum 1 m2 voorzien zijn van rode en witte strepen
die een hoek vormen van ca. 45° met de verticale as van de container. De container draagt
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een naambord van de verantwoordelijke ( gele letters met zwarte achtergrond). De
doorrijbreedte bedraagt steeds 3 meter of meer.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Minstens doorgang laten van 3m voor de hulpdiensten
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: 20190406 - 20190406 Vaalbeekstraat 5 - Parkeerverbod voor het plaatsen van een verhuiswagen met lift
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 BU2019/139, goed te keuren voor
de periode van 6 april 2019 tot en met 6 april 2019:
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7, in de Vaalbeekstraat ter hoogte
van huisnummer 5.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich p
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 oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
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Steeds een doorgang voorzien van minstens 3m voor de hulpdiensten.
Snelheidsbeperking alsook parkeerverbod is er reeds van toepassing.
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: 20190401 - 20190430 - Groot
Neerveld 37 - Container
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 BU2019/150, goed te keuren voor
de periode van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019:
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden in beide richtingen:
X In Groot Neerveld ter hoogte van huisnummer 37 door middel van verkeersborden E1 of
E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een
container onder voorwaarde dat een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste
0.70m op 45° gericht naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden,
verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht. De voor- en achterzijde van de container
moeten over een oppervlakte van minimum 1 m2 voorzien zijn van rode en witte strepen
die een hoek vormen van ca. 45° met de verticale as van de container. De container draagt
een naambord van de verantwoordelijke ( gele letters met zwarte achtergrond). De
doorrijbreedte bedraagt steeds 3 meter of meer.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Ondanks dit een doodlopende straat is en de woning zich op het einde bevindt dient de
container te worden voorzien van de nodige signalisatie
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Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190417 - 20190417 Bogaardenstraat 36 - Plaatsen van een vrachtwagen
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 BU2019/141, goed te keuren voor
de periode van 17 april 2019 tot en met 17 april 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het aangepaste plannetje in
bijlage.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
X 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:
Bogaardenstraat tussen het kruispunt met de Ophemstraat en het kruispunt met de
Bogaardenstraat.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7.
Er komt gezien de plaatselijke situatie een voorrangsregeling waarbij de voorrang wordt
verleend aan de bestuurders komende van over de overweg dmv B21 en voor de
bestuurders komende vanuit de richting Bertem moet er voor de bocht een B19 worden
geplaatst.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
02 april 2019

X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer. De normaal
voorziene te plaatsen signalisatie mag natuurlijk ook hier niet worden vergeten.
De vrachtauto dient zo opgesteld, dat deze voor geen enkele weggebruiker een gevaar
betekent en moet voorzien zijn van de correcte en voorziene signalisatie.
De werf/werkzone (plaats waar de vrachtwagen moet staan) moet min 20m voorbij de
overweg worden ingesteld in de rijrichting.
Steeds een doorgang vrijlaten van min 3m voor hulpdiensten!
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: 20190413 - 20190413 - Milsestraat
48-50 - Parkeerverbod voor het plaatsen van een verhuiswagen en verhuislift
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 BU2019/152, goed te keuren voor
de periode van 13 april 2019 tot en met 13 april 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
Er is al een zone 30 ingesteld.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
- Milsestraat ter hoogte van huisnummer 26
- Milsestraat ter hoogte van huisnummer 48-50.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Milsestraat 26 over een afstand van 20m en dit in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
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X Milsestraat 48-50 over een afstand van 20m en dit in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
Normaal mag hier niet worden geparkeerd omdat er een bushalte is voorzien.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds doorgang vrijwaren van 3 m voor hulpdiensten.
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich p
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 oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
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.
Artikel 9: De Lijn is verwittigd en zal de nodige maatregelen nemen.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190402 en 20190409 Dorpsstraat 53 - Pur en chapewerken
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 BU2019/160, goed te keuren voor
de periode van 2 april 2019 tot en met 2 april 2019 en van 9 april 2019 tot en met 9 april 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
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Er is reeds een zone 30 ingesteld.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 ( Er is éénrichtingstraat met
fietsers en bromfietsers Klasse A toegelaten in beide richtingen) in de Dorpsstraat ter
hoogte van huisnummer 53 en 53A op 02/04/2019 over een lengte van 10m en op
09/04/2019 over een lengte van 22m.
PARKEERVERBOD: De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de
onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden:
X in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 53 en 53A op 02/04/2019 over een lengte
van 10m en op 09/04/2019 over een lengte van 22m. door middel van verkeersborden E1
of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich p
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 oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds 3 m doorgang vrijwaren voor de hulpdiensten en zorgen dat de voetgangers veilig
het voetpad kunnen blijven volgen ter hoogte van de werken.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190408 - 20190418 - Pastoor
Tilemansstraat 1A - Gevelwerken
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 met nummer BU2019/154, goed te keuren voor
de periode van 8 april 2019 tot en met 18 april 2019:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De afsluiting van de volgende straten uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A door
middel van verkeersborden C3 +M3: Pastoor Tilemansstraat vanaf het kruispunt met de
Beekstraat tot 5m voorbij de stelling.
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b: Pastoor Tilemansstraat vanaf het kruispunt met de Overwegstraat tot de stelling
ter hoogte van de huisnummer 1A.
X De opheffing van het éénrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de
afdekking van de relevante bestaande bebording: Pastoor Tilemansstraat
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
X Beekstraat, Leuvensestraat, Pastoor Tilemansstraat , in de rijrichting van Leuven.
X Overwegstraat, Ijzerenwegstraat, Beekstraat in de rijrichting van Neerijse.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Gezien de inrichting van de infrastructuur is parkeerverbod niet nodig. Mocht dit zich
alsnog opdringen kan het worden ingesteld in de Pastoor Tilemansstraat vanaf het
kruispunt met Beekstraat tot voorbij de omschrijving van de school aldaar gelegen.
Verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een stelling
op volgende voorwaarden:
De nodige veiligheidsmaatregelen dienen getroffen te worden ter bescherming van de
voetgangers, evenals alles vrijwaren van stof.
Een vrije doorgang van 1m vrijwaren.
Bij schade en ongevallen veroorzaakt bij het plaatsen van de stelling, aan derden of
aan het openbaar domein, wordt de plaatser van de stelling verantwoordelijk gesteld.
De stelling voorzien van een plafond dat tenminste 2,10 m hoog is.
De stelling moet echter niet voorzien zijn van een plafond indien de trottoir voldoende
breed is, zodanig dat de voetgangers op een veilige wijze naast de stelling het bestaande
trottoir door kunnen en beschikken over een obstakelvrije ruimte van 0.80 m.
De stelling dient bij nacht te worden voorzien van goedwerkende rood-witte lampen of
oranje knipperlichten.
-

Langs beide zijden van de stelling dient een A31 te worden aangebracht.

De stelling moet 0.35m verwijderd staan van de buitenzijde van de boordsteen.
Er mogen geen delen van de stelling over de rijbaan uitsteken tot op een hoogte van
4,50m gemeten vanaf de rijstroken.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De rijbaan is op de plaats waar de stelling staat ongeveer 4 m breed . Er is geen voetpad
dus komt de stelling op de rijbaan te staan. Om die reden wordt de straat daar afgesloten.
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Gezien de breedte van de rijbaan kan de plaats voor fietsers, bromfietsers A en
voetgangers voldoende ruim worden ingesteld. Er mogen GEEN auto’s door kunnen.
Schooldirectie GBS Sint-Joris-Weert op de hoogte brengen van de geplande werken,
afsluiten van de straat en duurtijd mochten de werken uitlopen.
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: 20190409 - 20190409 - Expresweg
N25 - 3 grondboringen
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 BU2019/153, goed te keuren voor
de periode van 9 april 2019 tot en met 9 april 2019.
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/ politieverordening.
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het gestandaardiseerd
signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen eveneens toegevoegd.
X Mits bijkomende opmerkingen:
Opstelling van de signalisatie en uitvoering werken gebeurt op basis van de toegevoegde
foto’s, zelf voorgestelde aandachtspunten uit de aanvraag en signalisatieplannen bij de
oorspronkelijke aanvraag.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X 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
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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: 20190409 - 20190409 - Ophemstraat
131 - Filmopnames
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 BU2019/159, goed te keuren voor
de periode van 9 april 2019 tot en met 9 april 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
X 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:
Ophemstraat vanaf de overweg richting Sint-Joris-Weert tot het kruispunt met de
Bogaardenstraat.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33:
- Ophemstraat van net voor de chicane als je vanuit de richting van Sint-Joris-Weert komt
tot en met huisnummer 135.
De VRI (verkeerslichteninstallatie) moet op de rijbaan (geheel rechts en mag niet op
het fietspad). De roodlichtfase mag niet langer duren dan 1 minuut.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Ophemstraat vanaf de chicane tot huisnummer 135 in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X. De voertuigen zoals
aangevraagd mogen pas gestald vanaf huisnummer 131 tot en met nummer 135
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
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X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds doorgang vrijwaren van 3m voor de hulpdiensten.
Het voorstel 2 waarbij het fietspad wordt ingenomen, wordt niet toegelaten door het
college.
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.
901 - Samenwerking met IGO vzw, Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Omvorming begraafplaats van Oud-Heverlee: kennisname advies MAR bij voorstel van
IGO's plan tot omvorming
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de
MAR, dat gunstig is maar enkele aanpassingen voorstel. Het college van burgemeester en
schepenen besluit dit advies over te maken aan IGO met als opdracht het plan aan te passen in
functie van de vragen van de MAR.
Personeel
397.2 - Vorming - Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouwen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, adjunct algemeen
directeur en XXX, afdelingshoofd infrastructuur, toelating te verlenen de toelichting over de
subsidiëring van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs , ingericht door VVSG samen met
AGION op 8 mei 2019 van 9u30 tot 16u00 bij Belfiius, Kruidtuinlaan 44 te 1000 Brussel, te
volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 200,00 euro en de eventuele
verplaatsingskosten wordt geboekt op de budgetsleutel 2019/6150010/ALG BES/0119/999 ALG
Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
397.2 - Aanstelling voltijds contractueel milieuambtenaar met vervangingsovereenkomst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist XXX, aan te stellen als voltijds
contractueel milieuambtenaar, voor de duur van de afwezigheid van XXX, statutair
milieuambtenaar.
Artikel 2: Deze vervangingsovereenkomst neemt een aanvang op 1 april 2019, tenzij een
opzegperiode bij de huidige werkgever een latere indiensttreding noodzaakt.
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Artikel 3: Betrokkene wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal B1-B3, bij toepassing van
de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, met behoud van de reeds verworven
anciënniteiten en de meerekenbare diensten, maar in verhouding tot de werkelijke prestaties.
397.2 - Vorming - Budgetbeheerproces voor OCMW-medewerkers
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, algemeen directeur en
XXX, financieel directeur. toelating te verlenen de opleiding "Budgetbeheerproces voor OCMWmedewerkers", ingericht door PIVO op 13 mei 2019 van 9.00 uur tot 12.30 uur in het
Provinciehuis, Provincieplein 1 te 3010 Leuven., te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 150,00 euro en de eventuele
verplaatsingskosten wordt geboekt op de budgetsleutel 2019/6150010/ALG BES/0119/999 ALG
Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
397.2 - Kennisneming van de besluiten van de algemeen directeur
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten
algemeen directeur van de periode 1 augustus 2018 tot en met 18 december 2018.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
877.5 - Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen voor de overdracht van de voortuinen
Bomenwijk (Seringenlaan, Acacialaan,...) die nog in eigendom zijn van Dijledal
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Dijledal
tot het bundelen van de aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen voor de overdracht van de
voortuinen in de bomenwijk.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepen besluit akkoord te gaan met de vraag om
geen kosten aan te rekenen.
637.06 - Premie herbruikbare luiers
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan onderstaande persoon een
gemeentelijke premie voor het gebruik van herbruikbare luiers uit te betalen:

874.1/OMV/2018/147/OV - OMV_2018151119 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
aanleg van een parkeerplaats
- Keiberg 2B, 3053 Haasrode
874.1/OMV/2019/34/OV - OMV_2019030693 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX voor stedenbouwkundige handelingen te
Reigersstraat 2 - 3051 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Reigersstraat 2, 3051 Oud-Heverlee.
874.2/1207 - Aflevering attest volgens art. 4.2.16 § 2 van de Vlaamse Codex RO
verkavelingsvergunning - XXX, Ophemstraat ZN, 3050 Oud-Heverlee, 1e afdeling, sectie C,
nr. 109E
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit het attest tot het verkopen,
vervreemden, schenken of bebouwen van de loten van de op datum van 05 juni 2018 verleende
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verkavelingsvergunning voor gronden gelegen te Ophemstraat ZN, kadastraal gekend 1e
afdeling, sectie C, nr. 109E met gemeentelijke referte 874.2/1207, af te leveren.
874.1/OMV/2019/29/OV - OMV_2019024249 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX en XXX voor stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te Ruitersweg 6,
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 en XXX voor
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te
Ruitersweg 6, 3050 Oud-Heverlee.
874.1/OMV/2018/79/OV - OMV_2018093048 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het heraanleggen van de wegenis
binnen de bestaande afmetingen - Grezstraat (zuid) en Groenendaalstraat, 3054 Vaalbeek
874.1/OMV/2019/16/OV - OMV_2019012483 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
verbouwen van de woning - Meidoornlaan 5, 3050 Oud-Heverlee
871.355 - Realisatie projecten in recreatiegebied Zoet Water
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en het
standpunt van de dienst ruimtelijke ordening inzake de noodzaak van de opmaak van een
globaal plan voor het recreatiegebied gelegen tussen de Waversebaan en de Maurits Noëstraat
te Oud-Heverlee.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit een bestek op te stellen om een
ontwerper te selecteren die een Masterplan opmaakt.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen neemt volgend standpunt in betreffende
de drie voorliggende projecten zijnde:


IJssalon/ Kouterbos: uitbreiding mag door inkanteling wooneenheid (geen uitspraak of
later terug wooneenheid kan worden). Verder uitwerking moet voorgelegd worden.
Schepen Hanna Van Steenkiste bespreekt dit met de aanvragers tijdens het geplande
overleg.



Fietshotel: standpunt college en dienst RO wordt besproken met aanvrager op het
geplande overleg.



Vakantiewoningen (Woodz): maakt deel uit van op te stellen Masterplan.

345.2 - Aanstellen van een deskundige mbt vastgoedontwikkeling: opstart
overheidsopdracht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 'Deskundige mbt
vastgoedontwikkeling' goed.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit prijs te vragen bij:
1. Leidsman. Bagattenstraat 171, 9000 Gent
2. Miss Miyagi, Sluisstraat 79/3, 3000 Leuven
3. Interleuven, Bouwersstraat 6, 3000 Leuven
4. IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek
Dienst RO: tijdelijke bijstand Interleuven nav afwezigheid milieuambtenaar
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor extra ondersteuning van de
dienst RO/leefmilieu via Interleuven om de afwezigheid van de milieuambtenaar op te vangen.
Een budget van 3000 euro is voorhanden.
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Secretariaat
MAT: kennisname agendapunten afgelopen vergaderingen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besproken
agendapunten van het MAT van 6 februari, 13 en 28 maart 2019.
MAT 6 februari 2019
1. Taakstelling mat in nieuw decreet lokaal bestuur: overlopen wetteksten
2. Opmaak mjp 2020-2025: afspraken ivm afstemmingen dienste en schepenen, tijdspad
wordt goedgekeurd
3. Afsprakennota mat en college: positief advies voor agendering
4. Zelfevaluatie leidinggevenden (decretale graden): directeurs (AD, AAD, FD en directeurs
van de scholen) zetten systeem van zelfevaluatie op. Voor de directeurs van de
gemeente en OCMW wordt door MAT en college/vb feedback gegeven op zelfevaluatie.
5. Telewerken: procedure afspreken conform arbeidsreglement
6. Organisatiebeheersing: zelfevaluatie leidraad abb: afspraken maken
7. Sportdag en teamactiviteit: data en inhoud worden vastgelegd
8. Wat met het water? Overstappen op kraantjeswater, XXX neemt het dossier op.
9. Aanwervingen dienst infra: vervangingen technisch assistenten (lopend)
10. Afspraken tussen algemeen directeur en adjunct algemeen directeur: kennisname
gemaakte afspraken ivm werking en praktische taakverdeling
11. Evaluatie woensdagoverleg: gunstig en verderzetten
12. Ocmw: stopzetting maaltijdbedeling: positief advies
13. Ocmw: stopzetting tuindienst: positief advies
MAT 13 maart 2019
1. Uitnodiging Interleuven netwerkmoment: MAT neemt deel aan netwerkmoment 24 april
in Lubbeek over vervoersregio en mobiliteit
2. Opmaak mjp 2020-2025: stand van zaken wordt overlopen, aanpassingen worden
gemaakt en afspraken worden gemaakt
3. Opmaak mjp 2020-2025: bespreking mogelijke aanpassingen organogram: voorlopig
enkel kennisname voorstellen
4. Afsprakennota mat- college en vast bureau: communicatie elk aan eigen dienst
5. Overleg idewe over welzijnsbeleid: feedback (uitgesteld omdat overleg was uitgesteld
naar 18 maart)
MAT 28 maart 2019
1. Verslag idewe over welzijnsbeleid (vergadering was uitgesteld): MAT vraagt college
opstart welzijnsbeleid uitwerken vanaf september - te voorzien budget 2.500 EUR voor
2019, latere jaren betalen met preventie-eenheden.
2. Meerjarenplan 2020-2025: bespreking stand van zaken obv excels vijf voorgestelde
beleidsdoelstellingen. We overlopen de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Er
worden aanpassingen gedaan. Beleidsdomein zorgzame gemeente: afstemming nog
tijdens de paasvakantie (XXX en XXX). Beleidsdomeinen patrimonium en openbare
ruimten met budgetten afwerken en aan college doorsturen voor de paasvakantie. Ook
beleidsdomein interne werking en burgerparticipatie doorsturen voor de paasvakantie.
3. MJP 2020-2025: bespreking mogelijk aanpassingen organogram (uitgesteld wegens
geen tijd)
4. Zelfevaluatie leidinggevende decretale graden (uitgesteld wegens geen tijd, ontwerp van
formulier en werkwijze aan punt toegevoegd)
5. Afspreken etentje met MAT (Samen tegen Stress): week van 15 mei
6. Goedkeuring voorstel dienst Vrije Tijd om op dinsdagavond geen permanentie meer te
doen en samen te werken met balie Wonen.
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Volgend overleg: 3 mei
VrijeTijd
646 - Evenement - Smikkeltocht 1 mei 2019 - Landelijke Gilde Haasrode
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Smikkeltocht door Landelijke Gilde Haasrode op 1 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden. Er dienen geen tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen te worden.
646 - Evenement - Dorpsfeest Haasrode 2.0 20 juli 2019 - Festivalitis 2.0
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Dorpsfeest 2.0
door Festivalitis 2.0 op 20 juli 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
Het gebruik van een geluidsmeter is verplicht. Er wordt aangeraden om overdag maximum tot
85db te gaan, en pas na 21.00 uur naar geluidscategorie 2, aangezien er overdag nog kinderen
zullen rondlopen. De wet op het schenken van alcohol moet strikt worden toegepast (geen
alcohol min 16 jaar, geen sterke drank min 18 jaar). Bij het inschakelen van derden voor
catering moeten de nodige formulieren voor 'ambulante handel' tijdig bezorgd worden aan de
dienst vrije tijd. ook de lijst van de security-vrijwilligers moet ingediend worden ter machtiging.
De organisator wordt gevraagd om het met de fiets komen te promoten.
De dienst infrastructuur zal het terrein en de toegangsweg effenen (momenteel veel putten) en
zal de nodige signalisatie voorzien.
De speelplaats van de school mag niet gebruikt worden als parking.
Het advies van de politie moet worden opgevolgd.
624.2 - Kadervormingssubsidies
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een subsidie kadervorming toe te
kennen aan:

624.2 - Werkingssubsidies jeugdverenigingen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om werkingssubsidies te
verlenen aan:
Aanvrager

Rekeningnummer

Chiro Oud-Heverlee

BE65 7343 7734 8496

2.915,96 EUR

Chiro Blanden

BE74 7443 1109 0107

2.116,74 EUR

Scouts Haasrode

BE44 7343 2524 4645

2.605,41 EUR

Scouts Sint-Joris-Weert

BE47 7360 1873 2380

1.445,29 EUR

Jeugdhuis JOOW

BE93 7343 7727 7667

1.330,00 EUR

Jongerenparochie

BE97 7340 1859 8949

1.380,70 EUR

De Kleine Johannes

BE34 0014 4508 5990

900,12 EUR

Violet

BE97 7340 2067 4749

1.229,00 EUR

Op Post

BE76 7350 4471 8095

680,94 EUR

Don Bosco Jongerenwerking

BE12 7343 7709 5892

4.395,84 EUR

TOTAAL

Bedrag

19.000,00 EUR

646 - Evenement - Minicamp Jamboree (aankomst, vertrek en fuif) 18-22 april 2019 - Scouts
België
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Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersregeling van het
Minicamp en de organisatie van hun Ledenfuif tijdens dit kamp door Scouts België op 20 april
2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden. De Kiss & Ride voor afzetten (18
april) wordt georganiseerd aan parking de Speelberg, het ophalen (22 april) gebeurt op de Kluis
zelf.
Er komt 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' op de Polderstraat tussen Oude Nethensebaan en de
Kluis.
Noch de gemeente, noch ANB stelt een terrein ter beschikking voor permanente parking tijdens
het kamp.
Het gebruik van een geluidsmeter tijdens de fuif is verplicht.
646 - Evenement - Fietstocht Haasrode-Hoei-Haasrode 1 mei 2019 - Koninklijk Leuven
Sportief
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de fietstocht
Haasrode-Hoei-Haasrode door Koninklijk Leuven Sportief op 1 mei 2019 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden en mits aangepaste vertrek- en aankomstroute via de
Milsestraat, Blandenstraat, Dassenstraat (wegens aankomst kermis op A.Verheydenstraat).
De parking en kleedkamers worden goed aangeduid.
Er wordt een parkeerwachter ingezet om het gebruik van de parking optimaal te gebruiken,
gezien het verwachte aantal deelnemers.
Alle deelnemers dienen de wegcode te respecteren.
Normaal geen inzet politie, geen tijdelijke verkeersmaatregelen.
Gezien de opstelling van de kermis en de organisatie van het event kan er ten alle tijden
controle van de politie gebeuren.
652 - Aanwerving monitoren voor kleuterweek van 15 tot 19 april 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende monitoren aan te
stellen. Ze worden vergoed voor 40 uur aan € 11,70 per uur = € 468,00:
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190427 - 20190428 - Weertse
Feesten
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 2019/BU82, goed te keuren voor
de periode van 26 tot en met 29 april 2019.
VERKEERSMAATREGELEN
Parkeerverbod: onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden worden ingesteld:
X Parking sporthal/ontmoetingscentrum van 26/04/2019 om 09.00u tot en met 29/04/2019 om
12.00u.
X Beekstraat van het kruispunt met de Molenstraat/Leuvensestraat tot aan het kruispunt met de
Pastoor Tilemansstraat op 28/04/2019 van 08.00u tot en met 20.00u in beide richtingen .
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X Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Beekstraat tot aan den Bakker op 28/04/2019 van
08.00u tot en met 20.00u in beide richtingen.
door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
RIJBEWEGINGEN:
X De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3 op 28/04/2019 van 08.00u tot
20.00u:
- Beekstraat tussen de uitgang van de parking van de Proxy Dehaize en het kruispunt met de
Molenstraat/ Leuvensestraat
- Stationsstraat van aan den Bakker tot aan de Beekstraat
- Beekstraat op het kruispunt met de IJzerenwegstraat
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b:
- Beekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kauwereelstraat
- Beekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor Tilemansstraat
- Stationsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kauwereelstraat
- Stationsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Neerveldstraat
- Overwegstraat ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor Tilemansstraat
- Pastoor Tilemansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Leuvensestraat
X De opheffing van het éénrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de afdekking
van de relevante bestaande bebording:
- Overwegstraat en Ijzerenwegstraat
OMLEGGINGEN: onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden F41 worden
ingesteld :
X Molenstraat, Kauwereelstraat, Neerijsebaan , in beide rijrichtingen.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
- Organisator voorziet ten allen tijde een doorgang van minimaal 3 meter voor de hulpdiensten
op het hele traject, ook op de parking van de sporthal/ontmoetingscentrum.
- Organisator verwittigt de Lijn.
- Organisator verwittigt de inwoners van het Tramplein (nieuwe doodlopende zijstraat van de
Stationsstraat) dat hun straat door middel van een nadar zal worden afgesloten op 28/4; De
inwoners van de Clement Cleeremansstraat kunnen hun straat via de Neerveldstraat verlaten
indien nodig (ook nadar aan kruispunt met Stationsstraat).
De Molenstraat wordt tweerichting op vrijdag 26/4/2019 om 15.00 uur tot maandag 29/4/2019
om 09.00 uur. Deze signalisatiewissel voor de omleiding van de N25 gebeurt door de dienst
infrastructuur. De andere en 'eenvoudigere' wisselingen van signalisaties gebeuren zoals
gewoonlijk door de organisatoren (zaterdag Meerdaalspurters, zondag Comité Weertse
Feesten).
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
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Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden, de Lijn.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190417 - 20190429 - Kermis SintJoris-Weert
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 2019/BU92, goed te keuren voor
de periode van 17 tot 29 april 2019
Onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden worden ingesteld :
X In de Stationsstraat aan de kant van het station van huisnummer 16 tot en met het
stationsgebouw en vroegere winkel van Vanopdenbosch en dit van 16 tot en met 29/04/2019
X In de Stationsstraat aan de kant van de post en ter hoogte van de post van 23 tot en met
29/04/2019,
door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
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, de Lijn.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190430 - 20190506 - Kermis
Haasrode
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 met nummer 2019/BU95, goed te keuren voor
de periode van 30 april tot 6 mei 2019.
RIJBEWEGINGEN:
X De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
A. Verheydenstraat vanaf het kruispunt met de Milsestraat tot aan de trappen van het kerkhof
vanaf 03/05/2019 om 16.00u tot en met 05/05/2019 om 24.00u.
X De instelling van het dubbel richtingsverkeer in volgende straten door middel van
verkeersborden A39 + de afdekking van de relevante verkeersborden + F45:
A. Verheydentraat vanaf het kruispunt met de Dalemstraat tot de trappen van het kerkhof
tussen 03/05/2019 om 16.00u tot en met 05/05/2019 om 24.00u.
OMLEGGINGEN: onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden F41 worden
ingesteld :
X Milsestraat, Blandenstraat, Dassenstraat , A. Verheydenstraat, Dalemstraat, Kerkeveld,
Milsestraat , in beide rijrichtingen van 03/05/2019 om 16.00u tot en met 05/05/2019 om 24.00u .
PARKEERVERBOD: onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden worden ingesteld tussen
30/04/2019 om 00.00u en 06/05/2019 om 12.00u:
X A. Verheydenstraat tussen het kruispunt met de Milsestraat en het frituur langs beide zijden
X Dalemstraat tot aan het kruispunt met Kerkeveld, eveneens langs beide zijden door middel
van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Tijdens de verplichte openingsperiode van de kermis, dus van 03/05 om 16.00u tot en met
05/05/2019 om 24.00u zal de plaats waar de kramen staan opgesteld, volledig afgesloten
blijven voor alle verkeer.
X Tijdens de periode dat er geen verplichte opening van de kermis voorzien is blijft doorgang
mogelijk via de Milsestraat en blijft het éénrichtingsverkeer van toepassing zoals voorzien onder
de normale omstandigheden.
X Er zal worden rekening gehouden met een veiligheidsdoorgang van minsten 3 m bij de
inplanting van de kermiskramen
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.

02 april 2019

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190505 - 20190505 Wielerwedstrijden voor Aspiranten
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 2019/BU16, goed te keuren op 5
mei 2019.
RIJBEWEGINGEN
X De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3 (en/of op stok) tijdens de duur
van de wielerwedstrijden op 05/05/2019 tussen 13.00u en 18.00u:
Milsestraat, Kerkstraat, Blandenstraat
De bewoners in de Hogewinkelstraat en de Zwartepoelstraat zijn dan niet bereikbaar en kunnen
de straat ook niet verlaten.
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 op
05/05/2019 tussen 13.30u en 18.00u: :
- Blandenstraat kruispunt met: Dassenstraat, Verbindingsstraat, Slagbaan, Kartuizerstraat,
- Konijnenhoekstraat kruispunt met: Bovenbosstraat
- Kortestraat kruispunt met : Slagbaan
- Milsestraat kruispunt met: Keiberg, Kerkeveld
OMLEGGINGEN : onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden F41 worden
ingesteld op 05/05/2019 tussen 13.00u en 18.00u:
X Blandenstraat, Dassenstraat, A. Verheydenstraat, Dalemstraat, Bergenstraat, Kartuizerstraat
in beide richtingen
PARKEERVERBOD : onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden worden ingesteld in
beide richtingen op 05/05/2019 vanaf 12.00u en eindigen om 18.00u.:
X - Milsestraat vanaf de Blandenstraat tot aan Keiberg
- Blandenstraat vanaf de Slagbaan tot de Dassenstraat
- Bergenstraat vanaf de Dalemstraat tot Keiberg
- Kerkstraat, Dalemstraat,
X - Milsestraat vanaf Keiberg tot Kerkeveld met onderbord 'uitgezonderd genodigden
parochiezaal’.
door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X, uitgezonderd waar
reeds parkeerverbod is voorzien.
INZET:
X De instelling van seingevers , tenminste 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, op
volgende kruispunten: 12 seingevers
Milsestraat kruispunt met de:
-

Blandenstraat: 1 + politie

-

Uitrit Parking sporthal: 1

-

A. Verheydenstraat: 1

-

Kerkstraat: 1 + politie (start/aankomst)

Kerkstraat kruispunt met de:
-

Kortestraat: 1

Blandenstraat kruispunt met de:
-

Kerkstraat: 1 + politie
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-

Parking Aldi: 1

-

Hogewinkelstraat: 1

-

Kapelletje: 2 + politie

-

Zwartepoelstraat: 1

Elzenbroek: 1
X De instelling van politieambtenaren op volgende plaatsen: 4 politieambtenaren
- Kruispunt Milsestraat / Kerkstraat:1 (ook voor start en aankomst)
- Kruispunt Kerkstraat/ Blandenstraat: 1 politie
- Ter hoogte van het kapelletje: 1 politie
- Kruispunt Blandenstraat/ Milsestraat: 1 politie
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Er worden geen uitzonderingen toegestaan voor bewoners die hun woning willen verlaten of
toekomen tussen aanvang van de 1ste wedstrijd en het einde van de laatste wedstrijd. Het is een
gesloten parcours en er worden buiten de hulpdiensten geen voertuigen toegelaten op het
parcours of de straten enkel toegankelijk via het parcours. De organisator dient dit mee op te
nemen in de bewonersbrieven.
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, de Lijn.
646 - Evenement - Buitenspeeldag 24 april 2019 - Jeugddienst
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Buitenspeeldag door de Jeugddienst op 24 april 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden. Het politioneel advies met verkeersafwikkeling wordt opgenomen in
een afzonderlijke collegebeslissing.
Onderwijs
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Onderbreking in het kader van het Vlaams zorgkrediet
Besluit
in toepassing van de onderrichtingen in verband met onderbreking in het kader van het Vlaams
zorgkrediet in het Deeltijds Kunstonderwijs schooljaar 2018-2019, wordt zorgkrediet toegestaan
aan:
Artikel 1: XXX, lerares saxofoon en groepsmusiceren aan de Gemeentelijke Academie De
Vonk, voor haar volledige opdracht zijnde 10/20ste en 8/22ste, tijdens de periode vanaf 22
maart 2019 tot en met 30 juni 2019.
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Artikel 2: De beslissing word ter kennis gebracht van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Onderwijs, de directie van de Gemeentelijke Academie De Vonk
en de betrokken leerkracht.
397.255 - Basisonderwijs: aanstelling waarnemend lager onderwijzeres aan de
gemeentelijke basisschool De Letterberg
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, p/a Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool gemeentelijke basisschool De Letterberg
Oud-Heverlee stelt aan met ingang van 11 maart 2019 voor de duur van de verdere
afwezigheid van de titularis, XXX:
- XXX, in het bezit van het vereiste diploma, als waarnemend lager onderwijzeres.
Opdracht: 24/24.
Artikel 2: De leerkracht zal deelnemen aan alle activiteiten, ingericht door de gemeentelijke
basisschool gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee.
Artikel 3: De leerkracht zal de wettelijke wedde ten laste van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs genieten.
Artikel 4: Deze beslissing ter kennis te brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de onderwijsinstelling en het betrokken
personeelslid.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
652 - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening interlokale vereniging "sportregio Dijle &
Hageland"
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de jaarrekening van interlokale
vereniging “Sportregio Dijle & Hageland” betreffende werkjaar 2018 goed.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen keurt het jaarverslag van interlokale
vereniging “Sportregio Dijle & Hageland” betreffende werkjaar 2018 goed.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen vaardigt de schepen bevoegd voor sport
af in het beheerscomité.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wijst de deskundige sport toe aan de
werkgroep “Sportregio Dijle & Hageland” en vaardigt hem af op alle vergaderingen en
sportpromotionele activiteiten van deze Sportregio.
Vervoerregio Leuven – Toetreden tot vervoerregioraad
Besluit
Artikel 1 – De burgemeester of de schepen bevoegd voor Mobiliteit is de vertegenwoordiger van
de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven.
Art. 2 – De mobiliteitsambtenaar of het afdelingshoofd infrastructuur is de ambtelijke
vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Leuven. De ambtelijke
vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Art. 3 – De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld
voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter
beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan
voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten
Art. 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Art. 5 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Leuven (Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven).
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