Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 09 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 € 86.063,49 voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019001766, 2019002112, 2019002122-2123,
2019002129-2134, 2019002164-2165, 2019002181-2186, 2019002188, 2019002190,
2019002193, 2019002205-2206, 2019002209, 2019002212-2215.
Infrastructuur
865.1 - Asfalteringswerken kruispunt Parkstraat/Blandenstraat/Herpendaalstraat - kruispunt
Parkstraat/Dassenstraat/Geldenaaksestraat/A.Vermaelenstraat - kruispunt
Bierbeekstraat/Wijnbergstraat/Haasrodestraat en Alex Vermaelenstraat tussen Alphonse
Nijsstraat en bos - Goedkeuring vorderingsstaat 02
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat goed met
nummer 02 van de bvba Vanhoeyveld B en M, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever, voor de
opdracht 'Asfalteringswerken op het kruispunt Parkstraat-Blandenstraat-Herpendaalstraat, het
kruispunt Parkstraat-Dassenstraat-Geldenaaksestraat, kruispunt
Bierbeekstraat/Wijnbergstraat/Haasrodestraat en Alex Vermaelenstraat tussen Alphons
Nijsstraat en het bos' voor het bedrag van €84.733,57 inclusief BTW, waardoor de werken een
bedrag bereiken van € 148.599,22 inclusief BTW.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 2019/2240000/PATR/0200.
Artikel 3: De facturen en de vorderingsstaten worden voor betaling overgemaakt aan de
financiële dienst.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190417 - 20190417 Banhagestraat 4-6 - Asbestinventaris brug 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 met nummer BU2019/158, 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:
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X Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/ politieverordening.
X Mits bijkomende opmerkingen:
Het advies wordt gegeven op basis van wat er in de aanvraag staat, dus op voorwaarde
dat het doorgaand verkeer gegarandeerd blijft en veilig kan geschieden. Er dient ook een
B21 worden toegevoegd aan het signalisatie plannetje/aanvraag (blad met foto 2, puntje 2
“start van de werken”)
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een mobiele
stelling op de rijbaan volgens de voorwaarden die vermeld staan in de aanvraag en
rekening houdende met de opmerkingen.
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.
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 - 20190418 - 20190418 - 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 BU2019/167, goed te keuren voor
de periode van 18 april 2019 tot en met 18 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
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- 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 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:
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 op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of
door gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
Dient De Lijn hiervan in kennis worden gebracht wat betreft de in gebruikname van de
halte?
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 - 20190407 - 20190407 - Francis
Crabbéstraat 29 bus 1 - 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.
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Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 3 april 2019, te bekrachtigen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Francis Crabbéstraat
tussen het kruispunt met de Vaalbeekstraat en voetweg 73.
PARKEERVERBOD
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Francis Crabbéstraat vanaf het kruispunt met de Vaalbeekstraat tot voetweg 73 , in
beide richtingen 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/lift
op de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met
twee rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die
zich op ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd
door een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de
rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend
oranje-geel knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het
gepaste type of door gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één
werkend oranje-geel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
Steeds een doorgang vrijwaren voor de hulpdiensten, van minimum 3 m breedte.
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.

865.1 - Nieuwe halteaccommodaties Waversebaan stopplaats 'Oude Molen' De Lijn
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een aanvraagdossier bij De Lijn
in te dienen voor de aankoop van
1. 2 schuilhuisjes type D met zijwanden (2 infokaders, verlichting met zonnepaneel,
haltebeugel, vuilnisbak en twee haltenaambordjes)
2. 3 zitbanken voor 3 personen
3. 5 vuilnisbakken
Artikel 2: De totale kostprijs van de halteaccommodaties ten laste van de gemeente bedraagt
3.777,00 EUR inclusief BTW.
Artikel 3: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2014, op
budgetsleutel 2014/2250000/PATR/0220/2014.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190412 - 20190414 Konijnenhoekstraat 65 - 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.
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Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/175, goed te keuren voor
de periode van 12 april 2019 tot en met 14 april 2019:
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Haasrode, Konijnenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 65 door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X, behoudens vergunningshouder.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een container
onder voorwaarde dat een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45°
gericht naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één
werkend oranje-geel knipperlicht. De voor- en achterzijde van de container moeten over
een oppervlakte van minimum 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.
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 Gunning werken
Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 05 april
2019, opgesteld door de Dienst infrastructuur.
Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3: De opdracht “Herstel diverse betonplaten 2019 : Waversebaan - Dassenstraat Kartuizersstraat” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de
prijs), zijnde VANHOEYVELD B EN M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 38.600,00, exclusief btw, of € 46.706,00, inclusief 21%
btw.
Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2019-0186- BCO.
Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 2019/2240000/PATR/0200.
09 april 2019

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190426 - 20190503 Bovenbosstraat 70 - werken distributieleiding
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 BU2019/163, goed te keuren voor
de periode van 26 april 2019 tot en met 3 mei 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 Mits bijkomende opmerkingen/aanvulling plan:
Ter hoogte van de werkput moet in beide richtingen nog een C3 worden geplaatst indien
er geen voertuigen veilig kunnen passeren en de plaats moet ten alle tijde voldoende
afgeschermd en gesignaleerd worden.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3:
Bovenbosstraat ter hoogte van huisnummer 70.
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b: Bovenbosstraat tussen het kruispunt met de Wijnbergstraat en het kruispunt met
de Vlierbeekstraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
X Vlierbeekstraat, Wijnbergstraat in beide richtingen.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing gezien de breedte van de rijbaan.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds doorgang voorzien van minstens 3m breed voor de hulpdiensten in de afgesloten
straten.
Buurtbewoners inlichten dat hun deel van de straat wordt afgesloten op de dag 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.
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Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden en de bewoners van de andere straten op de omleidingsroute.
Indiening subsidieaanvraag binnen het provinciale subsidiereglement
handelskernversterking
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist een subsidieaanvraag bij de
provincie Vlaams-Brabant in te dienen voor de versterking van de handelskern van Sint-JorisWeert.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag
nummer 02 van de werfvergadering van 26 maart 2019.
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Brandweerverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandweerverslag
van 26 maart 2019 voor de nieuwbouw van woonzorgzone De Kouter.
Personeel
397.2 - Personeel - Moederschapsbeleid
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist het moederschapsbeleid, door
IDEWE voorgesteld in de nota van 29 januari 2019, toe te passen op het gemeentepersoneel
en het onderwijzend personeel van Oud-Heverlee.
397.2 - Samenstelling jury bekwaamheidsproeven statutair/contractueel technisch assistent
infrastructuur (D1-D3) en statutair/contractueel technisch assistent logistiek (D1-D3) Wijziging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen duidt XXX, afdelingshoofd
reinigingsdienst, aan als jurylid voor de bekwaamheidsproeven van statutair/contractueel
technisch assistent infrastructuur (D1-D3) en van technisch assistent logistiek (D1-D3) , ter
vervanging van XXX.
172.302/28 - Toekenning rustpensioen vanaf 01 augustus 2019 aan Marguerite Steeno,
voormalig schepen van de gemeente Oud-Heverlee.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit met ingang van 1 augustus 2019
aan mevrouw Marguerite Steeno, gewezen schepen van de gemeente Oud-Heverlee, een
rustpensioen toe te kennen waarvan het jaarbedrag (basis indexcijfer 138,01 der
consumptieprijzen 1981 = 100) wordt vastgesteld op XXX.
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Artikel 2: Deze beslissing zal, ter kennisneming, aan mevrouw Marguerite Steeno toegestuurd
worden.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
854 – Ecowerf - aanvraag wijziging politiereglement/ reglement huishoudelijk afval in functie
van inzameling in de zomermaanden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verklaart akkoord te gaan met deze
wijziging en zal in die zin het politiereglement / reglement huishoudelijk afval aanpassen.
874.1/OMV/2019/20/OV - OMV_2019016117 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een tuinhuis - Blandenstraat 161, 3053 Haasrode
874.1/OMV/2018/116/OV - OMV_2018120121 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
renovatie van een kantoorruimte- Witte Bomendreef 1, 3050 Oud-Heverlee
874.1 - OMV/2018/48/OV - Beslissing beroepsprocedure deputatie inzake de uitbreiding van
de winkelruimte en aanleg van een parkeerzone - Beekstraat 17, 19, 21 & 21A, 3051 SintJoris-Weert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de
deputatie van 14 maart 2019 in het kader van de beroepsprocedure tegen de vergunning
verleend onder voorwaarden aan XXX inzake de uitbreiding van de winkelruimte en de aanleg
van een parkeerzone te Beekstraat 17, 19, 21 en 21A, 3051 Sint-Joris-Weert.
874.1 - OMV/2018/70/OV - Beslissing deputatie inzake beroepsprocedure tegen de
vergunning onder voorwaarden inzake de afbraak van de woning en de uitbreiding van de
parkeerzone - Beekstraat 15, 3051 Sint-Joris-Weert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de
deputatie van 14 maart 2019 in het kader van de beroepsprocedure tegen de vergunning
verleend onder voorwaarden aan XXX inzake de afbraak van de woning en de uitbreiding van
de parkeerzone te Beekstraat 15, 3051 Sint-Joris-Weert.
874.1/OMV/2019/19/OV - OMV_2019015482 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een woning in halfopen orde - Waversebaan 65A, 3050 Oud-Heverlee
879 - Verwaarlozing woning gelegen Blandenstraat 78-3053 Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag door XXX
om een akte van verwaarlozing te mogen opmaken voor de woning gelegen Blandenstraat 78
te 3053 Haasrode.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat IGO Leuven een akte
opmaakt in verband met verwaarlozing voor de woning gelegen Blandenstraat 78 te 3053
Haasrode.
874.46- OMV/2019/41/ME - OMV_2019035753 - Aktename van de melding van XXX gevestigd
te Herpendaalstraat 13, 3053 Haasrode voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde
inrichtingen of activiteiten te Herpendaalstraat 13, 3053 Haasrode
877.4/2018-11 - Aflevering stedenbouwkundig attest - het bouwen van een eengezinswoning
gelegen in de Fonteinstraat 54 te 3050 Oud-Heverlee
874.0/art.5.2.2/2019-04 - Verdeling goed volgens artikel 5.2.2. Vlaamse Codex RO - notaris
Tom Wilsens
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
notaris Tom Wilsens.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit volgende opmerkingen over te
maken aan notaris Wilsens inzake de voorgestelde verdeling:


Gezien de loten 1A en 1B gelegen zijn binnen een goedgekeurde geldende verkaveling,
dient men zich aan het goedgekeurde verkavelingsplan te houden. Wenst men de
kavelgrenzen te wijzigen, dan kan dit enkel na het verkrijgen van een bijstelling van
verkaveling.



Inzake het af te splitsen lot 1C van het lot Z (Z1 en Z2) dient verwezen te worden naar
de definitie van verkavelen zoals opgenomen onder artikel 4.1.1 van de VCRO, die stelt
dat het verdelen van een goed in twee of meer onbebouwde kavels onder verkavelen
valt.

Gezien d.m.v. de verdeling van het kadastrale perceel 285G twee onbebouwde loten ontstaan
(1C en Z) waarvan geweten is dat het lot Z zal aangewend worden voor woningbouw, kan ook
deze verdeling momenteel niet via toepassing van het artikel 5.2.2 VCRO gebeuren. Wenst
men het lot 1C af te splitsen van het lot Z, dan kan dit pas wanneer de vergunde op te richten
woningen op het gedeelte Z winddicht zijn. Dan is er niet langer sprake van een verdeling op
plan en wordt er tevens maar één nieuw onbebouwd lot gecreëerd.
877.4/2018-10 - Aflevering stedenbouwkundig attest - het bouwen van een compacte
ééngezinswoning gelegen in de Neerveldstraat 11A te 3051 Sint-Joris-Weert
637 - Bedeling van bloemenzaad op Plantenbeurs De Radijs
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit op de plantenbeurs van de Radijs
op 20 april 2019 door de MAR maximaal 200 zakjes met bloemenzaad te laten bedelen.
Secretariaat
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 maart 2019.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
zoneraad van 20 maart 2019.
901 - Regionaal Landschap Dijleland - Aanduiding vertegenwoordiger(s) voor de algemene
vergaderingen en kandidaat Raad van Bestuur : wijziging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om volgende personen aan te
duiden als gemeentelijke vertegenwoordigers en kandidaat Raad van Bestuur voor de duur van
de legislatuur 2019-2024:
Naam

Naam vertegenwoordig(st)er

Regionaal Landschap Dijleland 2 effectieven

2 plaatsvervangers

bij voorkeur ook schepen van
milieu en milieuambtenaar

Adinda Claesen
Danielle Vermetten

Jos Rutten, schepen van milieu
Sven Deferme, raadslid

BESTUURDER:
Naam
Regionaal Landschap Dijleland

Naam kandidaat-bestuurder
Adinda Claesen

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit deze aanduidingen te laten
gelden zolang zij niet door een andere college/gemeenteraadsbeslissing worden ingetrokken.
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Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen verleent aan voornoemde personen de
volmacht om wat betreft de dagorde, te beraadslagen, te stemmen en de voorgestelde
beslissingen te amenderen of te verwerpen.
Artikel 4: Deze beslissing zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die
het college van burgemeester en schepenen verder zal gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het Regionaal Landschap Dijleland.
VrijeTijd
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190512 - 20190512 Wielerwedstrijd 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/BU031, goed te keuren voor
de periode van 12 mei 2019 tot 12 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 12/05/2019 tussen 13.00u en 18.00u:
Stationstraat tussen Spoorwegovergang en Neerveldstraat,
Neerveldstraat, Beekstraat, Pastoor Tilemansstraat tot de Overwegstraat,
Overwegstraat en Ijzerenwegstraat
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 op
12/05/2019 tussen 13.00u en 18.00u:
- Stationsstraat kruispunt met de Kauwereelstraat.
- Kauwereelstraat kruispunt met de Beekstraat
- Beekstraat kruispunt met de Leuvensestraat/Molenstraat
- Pastoor Tilemansstraat kruispunt met de Leuvensestraat
OMLEGGINGEN: onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden F41 op
12/05/2019 tussen 13.00u en 18.00u worden ingesteld :
X Molenstraat, Kauwereelstraat en Beekstraat in beide richtingen
Het naar aanleiding van de werken op de N25 /Ecoduct ingestelde éénrichtingsverkeer, wordt in
de Molenstraat tijdelijk opgeheven op 12/05/2019 tussen 13.00 u en 18.00u en dient als
omleiding voor de wielerwedstrijd.
PARKEERVERBOD: onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden worden ingesteld op
12/05/2019 vanaf 12.00u en eindigen om 18.00u.:
- Stationsstraat tussen Spoorwegovergang en Neerveldstraat,
- Neerveldstraat, Beekstraat, Pastoor Tilemansstraat tot de overwegstraat,
- Overwegstraat en Ijzerenwegstraat
- In de Molenstraat zal er parkeerverbod voorzien worden in beide richtingen en er loopt al een
omleiding ivm de werken op de N25 /Ecoduct.
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: 10 seingevers
Stationstraat kruispunt met de:
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-

Spoorwegovergang/Beekstraat: 1 + politie

-

Neerveldstraat: 1

Neerveldstraat kruispunt met de:
-

Groot Neerveldstraat: 1

-

Serrenstraat: 1

-

Klaverveldstraat: 1

-

Beekstraat: 1

Beekstraat kruispunt met de:
-

Pastoor Tilemansstraat : 1

Pastoor Tilemansstraat kruispuint met de:
-

Overwegstraat: 1

Overwegstraat kruispunt met de:
-

Ijzerenwegstraat: 1

X De instelling van politieambtenaren op volgende plaatsen: 2 politieambtenaren
- Spoorwegovergang: 1 en 1 collega in vrije rol treedt op waar nodig.
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 - Weertcup 29 mei 2019 - VK Sint-Joris-Weert
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag logistieke
ondersteuning voor de Weertcup goed.
646 - Evenement - Schoolfeest VBS Sint-Joris-Weert 26 mei 2019 - Oudercomité & directie
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het schoolfeest
door VBS SJW op 26 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
De bezoekers worden aangeraden om te voet of met de fiets te komen.
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De omwonenden worden verwittigd dat er schoolfeest is en dat de straat tijdelijk en gedeeltelijk
wordt afgesloten.
Het politioneel advies wordt opgevolgd.
646.01 - Toekenning van een feestcheque - 1 feest in december 2018
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen kent een feestcheque toe aan
Buurtcomité Kerkstraat Haasrode
Vereniging

bedrag

rekeningnummer

Buurtcomité Kerkstraat 60,56 euro
(Britt Christiaens)

BE 75 0015 5286 8451

646 - Evenement - Airport Classic voor wielertoeristen 19 mei 2019 - Vélo-Club Nossegem
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Airport
Classic door Vélo-Club Nossegem op 19 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
De deelnemers houden zich overal en altijd aan de wegcode.
De organisator wordt verwittigd in verband met de omleiding in de Molenstraat.
646 - Evenement - Buitenspeeldag 24 april 2019 - extra politioneel advies
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende politionele
maatregelen tijden de Buitenspeeldag van 24 april 2019 goed.
Interne zaken
Projectvoorstel: experimenteren met participatie.
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit bovenstaand projectvoorstel
goed te keuren
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeente Oud-Heverlee
kandidaat met bovenvermeld projectvoorstel en geeft opdracht het projectvoorstel uiterlijk tegen
maandag 29 april 2019 om 12 uur bij de Vlaamse Overheid en de VVSG in te dienen
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
901 - Dijledal cvba - Aanduiding vertegenwoordiger(s) algemene vergaderingen en bepaling
van het mandaat - Voordracht kandidaten Raad van Bestuur - Wijziging
gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019
Besluit
Artikel 1: de gemeenteraad besluit om volgende personen aan te duiden als gemeentelijke
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van de cvba so Dijledal voor de
legislatuur 2019-2024 en betrokkene(n) te mandateren de agendapunten van de vergaderingen
goed te keuren:
Vertegenwoordiger(s)
Naam maatschappij

Naam vertegenwoordig(st)er

Dijledal (1 effectief vertegenwoordiger
(kandidaat oppositie)

Maggy Steeno

Dijledal (1 plaatsvervangend
vertegenwoordiger)
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Artikel 2: de gemeenteraad besluit om volgende personen voor te dragen als kandidaat leden
voor de Raad van Bestuur bij de cvba so Dijledal voor de legislatuur 2019-2024, gedurende het
korte mandaat (2 jaar) als buitengemeente, in toepassing van artikel 13 van het reglement van
de Raad van Bestuur van Dijledal, gestemd op 27 maart 2019 :
Bestuurder(s)
Naam maatschappij

Naam kandidaat-bestuurder

Dijledal (1 kandidaat-bestuurder) man

Jos Rutten

Dijledal (1 kandidaat-bestuurder) vrouw

Katrien Timmermans
Artikel 3: de gemeenteraad verleent aan voornoemde personen de volmacht om wat betreft de
punten op de dagorde van de algemene/buitengewone algemene vergaderingen, te
beraadslagen, te stemmen en de voorgestelde beslissingen te amenderen of te verwerpen.
Artikel 4: de gemeenteraad besluit deze aanduidingen te laten gelden zolang zij niet door een
nadere gemeenteraadsbeslissing worden ingetrokken.
Artikel 5: de gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van dit besluit en met het in kennis stellen daarvan aan de cvba so Dijledal.
901 - Dijledal cvba - Intrekking mandaat als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen en als lid van de raad van bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om het lopende mandaat (tot 2020) bij de cvba so Dijledal
van de heer Alexander Binon in te trekken, in toepassing van artikel 12 van de statuten van
cvba so Dijledal.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van deze beslissing en met het in kennis stellen daarvan aan de cvba so
Dijledal.
653 - Huurovereenkomst gemeente Oud-Heverlee - TC Meerdaal
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om onderstaande overeenkomst tussen de gemeente
Oud-Heverlee en TC Meerdaal te verlengen.
Huurovereenkomst
Gemeente Oud-Heverlee en T.C. Meerdaal vzw
Tussen
De gemeente Oud-Heverlee, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en
schepenen in de persoon van de heer Adri Daniëls, burgemeester en mevrouw Marijke Pertz,
algemeen directeur,
hierna genoemd “De gemeente”;
en
T.C. Meerdaal vzw, Korbeekdamstraat 40, 3050 Oud-Heverlee, ondernemingsnummer
0462.816.989, aangesloten bij de Vlaamse Tennisvereniging vzw onder het stamnummer 7109,
vertegenwoordigd door haar voorzitter Erik Roosens en secretaris Miet Nelissen hierna
genoemd “TCM”;
wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1: Onderwerp van huurovereenkomst
De gemeente Oud-Heverlee geeft in huur een gedeelte van de sportterreinen gelegen aan de
Korbeekdamstraat 40 te Oud-Heverlee, gekadastreerd volgens 1e afdeling sectie D n° 3A, 1e
afdeling sectie D n° 12F3.
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De infrastructuur omvat 5 tennisterreinen (4 gemalen baksteen en 1 hard-court), allen voorzien
van verlichting, een tuinhuis en een woning te gebruiken als clubhuis. De infrastructuur omvat
geen roerende goederen (meubelen, tennisterrein uitrusting, ...). De infrastructuur is
afgebakend gedeeltelijk door draad omheining, gedeeltelijke door een haag.
De infrastructuur (onroerende goederen zijnde gebouwen en terreinen) blijft eigendom van de
gemeente.
Deze huurovereenkomst vervangt alle verbale en/of schriftelijke huurovereenkomsten
afgesloten voor deze datum.
Artikel 2: Contractduur
Deze huurovereenkomst gaat in vanaf ondertekening door alle partijen.
De huurovereenkomst loopt vanaf 1 mei 2019 tot 31 december 2021. Het contract wordt
automatisch en stilzwijgend verlengd met één jaar elke 31e december middernacht. Het contract
kan steeds door één van beide partijen opgezegd worden met een opzegperiode lopende tot
einde van het kalenderjaar volgend op het jaar van opzeg.
Artikel 3: Huurprijs
De huurprijs is 1 €/jaar te betalen op de eerste dag van de aanvang van het contract op het
rekeningnummer BE19 0910 0017 2912.
Artikel 4: Voorwaarden Huurprijs:


TCM mag deze lokalen exclusief gebruiken.



De huurprijs omvat enkel het gebruik van de infrastructuur. TCM dekt gebruikskosten
zoals energie- en telecommunicatiekosten. Zulke kosten worden rechtstreeks tussen
TCM en leveranciers geregeld.



De gemeente is verantwoordelijk voor standaard verzekeringen voor gebouwen (zoals
brandverzekering). Ook zal de gemeente, op haar kosten, de nodige periodieke
keuringen van de elektrische installaties (laagspanningsbord clubhuis en
speelveldverlichting) en blusapparatuur, alsook het periodieke onderhoud van de cvinstallatie op stookolie laten uitvoeren. In de brandpolis zit inbegrepen dat er afstand van
verhaal wordt gedaan tegenover de verhuurder. TCM wordt geacht de aanwezige
blusapparatuur in goede staat te bewaren en niet te verplaatsen van de met
veiligheidslogo aangeduid bevestigingspunten.



TCM is verantwoordelijk voor gebruikelijke verenigings- en sportverzekeringen.



De gemeente laat ook jaarlijks de infrastructuur controleren op brandveiligheid. De
gemeente dient hiervoor te beschikken over alle sleutels die nodig zijn om de lokalen te
betreden. Ook de controle van de stookolietank zal door de gemeente geregeld worden.



De gemeente staat in voor de jaarlijkse keuring van de inbraakalarmcentrale en het
jaarlijks onderhoud van de waterontharder alsook voor het jaarlijks uitvoeren van een
legionella-audit. Eventuele aanpassings- en/of herstellingswerken, op basis van de
betreffende verslagen, worden uitgevoerd op kosten van de gemeente.



De gemeente zal ook, op haar kosten, een jaarlijkse risico analyse laten uitvoeren op de
speeltoestellen voor kinderen. TCM zal cfr. de inhoud van dit verslag, en op haar kosten,
de nodige herstellings- en/of aanpassingswerken uitvoeren. TCM dient vooraf
toestemming te vragen aan de gemeente als ze een nieuw speeltoestel wenst te
plaatsen.



De gemeente is verantwoordelijk voor de onroerende voorheffing van de infrastructuur.



De woning mag niet gebruikt worden als residentiële woning, doch enkel als clubhuis
voor TCM.



De gemeente bezorgt kopijen van de hiervoor vermelde keuringsverslagen aan TCM
(per brief). TCM zal deze verslagen verzamelen in een map en ter plaatse bewaren.

Artikel 5: Verhuring aan andere clubs en onderverhuring
De gemeente behoudt het recht om de infrastructuur 4x per jaar gedurende 4 opeenvolgende
dagen (van vrijdag tot maandag) ter beschikking te stellen aan andere gemeentelijke
verenigingen en organisaties. De gemeente zal dit gebruik coördineren met TCM, steeds
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vertegenwoordigt door haar voorzitter en/of secretaris. De gemeente zal het normale verloop
van het tennisseizoen daarbij waarborgen en bij elke aanvraag goedkeuring vragen aan TCM.
TCM heeft geen toelating om de infrastructuur zelf onder te verhuren. Alle aanvragen tot
gebruik door andere verenigingen dienen via het schepencollege te verlopen. De aanvragen
dienen 6 weken op voorhand doorgegeven te worden aan de dienst Vrije Tijd. De praktische
afspraken omtrent het verhuren aan andere organisaties zullen altijd in onderling overleg
gebeuren met TCM. Indien het college zo’n aanvraag goed keurt mag de club tot 100 €
energiekosten per dag verhalen op de huurders.
Overnachten in de gebouwen is niet toegelaten.
Artikel 6: Onderhoud
In geen geval zal de gemeente toelaten dat er activiteiten of manifestaties zouden plaatsvinden
die ernstige schade aan terreinen, gebouwen of installaties kunnen veroorzaken.
TCM is ertoe gehouden de infrastructuur te beheren als een goede huisvader. TCM is
verantwoordelijk voor onderhoud van de infrastructuur en omgeving, inclusief de afsluiting van
de infrastructuur (bv hagen, ballenvangers met netten inbegrepen…). Groenafval (snoeihout,
grasmaaisel) wordt door TCM afgevoerd. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud
buiten deze afbakening.
TCM staat in voor het dagelijkse onderhoud en het verwijderen van overgebleven afval. De
gemeente geeft TCM de nodige GFT afvalcontainers ter beschikking.
TCM meldt defecten, noodzakelijke herstellingen en beschadigingen (door vandalisme) tijdig
aan de dienst infrastructuur. Schade veroorzaakt door onoordeelkundige handelingen of slecht
beheer zullen na herstel door /in opdracht van de gemeente worden gefactureerd aan TCM.
De gemeente heeft het recht om te controleren of de infrastructuur degelijk onderhouden wordt.
Indien bij controle en na aanmaning van de gemeente vastgesteld wordt dat de infrastructuur
niet netjes is, dan zal de gemeente poetsen en de kosten door factureren volgens de
vastgestelde tarieven in het retributiereglement voor tussenkomst door de gemeentelijke
diensten voor prestaties voor rekening van derden d.d. 26/03/2019.
TCM verklaart op de hoogte te zijn van het hiervoor beschreven goed en het te aanvaarden in
de huidige staat.
De gemeente is verantwoordelijk voor structurele infrastructuurwerken (bv. herstelling dak). De
gemeente zal ook gevraagde herstellingen aan elektriciteit, loodgieterij,… uitvoeren.
Het vervangen van de lampen van de tennisverlichting (exclusief de masten) valt ten laste van
de huurder. Keuringen door gespecialiseerde bedrijven van de speelveldverlichting vallen ten
laste van TCM. Een kopie van het verslag mag aan de gemeente overgemaakt worden.
Artikel 7: Bestemming
De infrastructuur mag in principe enkel aangewend worden voor sportieve activiteiten of
activiteiten die door de club georganiseerd worden ter realisering van haar doel. Andere
activiteiten zijn slechts toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het
schepencollege.
Artikel 8: Bodemtoestand
De gemeente verklaart, dat er op het goed dat voorwerp is van deze huurovereenkomst, bij zijn
weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen
veroorzaken. Er zijn volgens het bodemattest van OVAM geen gegevens beschikbaar in het
register van verontreinigde gronden over de kadastrale percelen.
Artikel 9: Lokale Economie & Fair Trade
TCM verbindt zich ertoe om de meerderheid van de verkochte producten bij lokale handelaars
aan te kopen, dit in zoverre deze beschikbaar zijn, dit financieel verantwoord is en niet in
tegenspraak is met TCM sponsorcontracten.
Ook zal de tennisclub permanent minstens 2 fair-trade producten in de kantine aanbieden en dit
aanbod duidelijk kenbaar maken in de kantine.
Artikel 10: Communicatie
TCM en de gemeente verbinden zich ertoe om minstens eenmaal per jaar te vergaderen om
deze overeenkomst te evalueren. Op deze vergadering zal TCM zijn status toelichten
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(financieel, ledenaantal,...) en mogelijk infrastructurele wensen toelichten. De gemeente zal zijn
toekomstig beleid aangaande de overeenkomst toelichten.
Opmerkingen over het niet correct toepassen van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk
kenbaar gemaakt worden aan de gemeente, burgemeester en schepen van sport, en TCM,
voorzitter en secretaris, met doelstelling deze op korte termijn te bespreken en op te lossen.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2019
Voor de gemeente Oud-Heverlee:
Marijke Pertz
Roosens
Algemeen directeur

Voor tennisclub TC MEERDAAL

Adri Daniëls

Burgemeester

Miet Nelissen

Secretaris

Erik

Voorzitter

205.9 - Algemeen bestuur - nieuwe samenstelling cultuurraad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de adviesraad cultuurraad als
volgt samen te stellen voor de periode 2019-2024:
Azijn Lut
Bajeux Philippe
Coeckelbergh Paul
De Borger Leon
Deberdt Christine
Debraekeleer Lieve
Dejaeghere Dirk
Demia Paul
Derden Ilse
Dereymaeker Greta
D'Hertefelt Suzanne
Donders Bruno
Duchateau Frieda
Eyckmans Rudi
Florizoone Frieda
Mc Lachlan Ronel
Pauwels Walter
Philippy Betty
Pipeleers Tom
Saenen Karel
Spreutels Emilie
Steeno Guido
Timmermans Lieve
Van Leemput Jenny
Van Wonterghem Kaat
Vanautgaerden Bernadette
Vangoetsenhoven Mariette
Verhulst Greet
Vermeulen Cecile
Vlaeyen Koen
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Vleminckx Luc
Wouters Jan
De vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen een plaatsvervanger aanduiden.
Ambtelijke ondersteuning gebeurt door de cultuurbeleidscoördinator en bibliotheekmedewerker.
De schepen van cultuur wordt uitgenodigd als niet-stemgerechtigd lid.
Artikel 2: De bibliotheekraad wordt geïntegreerd in de cultuurraad.
Azijn

Lut

Bajeux

Philippe

Clerckx

Bart

Coeckelbergh

Paul

De Borger

Leon

Deberdt

Christine

Debraekeleer

Lieve

Dejaeghere

Dirk

Demia

Pol

Derden

Ilse

Dereymaeker

Greta

Dewil

Anita

D'Hertefelt

Suzanne

Donders

Bruno

Duchateau

Frieda

Eyckmans

Rudi

Florizoone

Frieda

Mc Lachlan

Ronel

Pauwels

Walter

Philippy

Betty

Pipeleers

Tom

Saenen

Karel

Spreutels

Emilie

Steeno

Guido

Timmermans

Lieve

Van Leemput

Jenny

van Londen

Katy

Van Wonterghem

Kaat

Vanautgaerden

Bernadette

Vangoetsenhoven

Mariette

Verhulst

Greet

Vermeulen

Cecile

Vlaeyen

Koen

Vleminckx

Luc
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Wouters

Jan

901 - Farys - Aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en bepaling
van het mandaat
Besluit
Artikel 1: De gemeente besluit de heer Mattias Bouckaert aan te duiden als vertegenwoordiger
op de op algemene vergadering van TMVS op 11 juni 2019 en voor alle
toekomstige (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde
van de gemeentelijke legislatuur. De gemeente verleent tevens mandaat aan betrokkene om de
beslissingen van de algemene vergadering van 11 juni 2019 en deze van alle toekomstige
vergaderingen te stemmen.
Artikel 2: De gemeente besluit deze beslissing te laten gelden tot de vernieuwing van de
eerstvolgende gemeenteraad, zolang zij niet wordt herroepen door een nieuwe beslissing.
Artikel 3 : De gemeente besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisneming hiervan te verrichten aan
TMVS, hetzij per post, hetzij per mail.
205.9 - Adviesraden - Nieuwe samenstelling wereldraad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de adviesraad wereldraad als
volgt samen te stellen voor de periode 2019-2024:
1. Stemgerechtigde leden
Pues Paul
Cottenie Johan
Proost Ciska
Simsky Maria
Meersmans Anne
Vanwezer Marc
De Jonghe Werner
Vanderschoot Katrien
Behets Quintin
Dereymaeker Greta
Lapidaire Marjo
Serneels Suzy
Vandezande Gertjan
Beckers Griet
Lenaerts Hilde
Haacke Lea
2. Niet-stemgerechtigde leden
Steeno Maggy - gemeenteraadslid
Bouckaert Mattias - schepen van ontwikkelingssamenwerking
Deskundige ontwikkelingssamenwerking
874.1 - OMV/2018/124/OV - Beslissing over het stratentracé voorzien in de
omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te Grezstraat
(noord), Oud-Heverleestraat en Sint-Joris-Weertstraat, Vaalbeek + de plaatsing van een
monnikenstuw langs de Waversebaan ter hoogte van de vijvers, Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de voorgestelde wijzigingen van de wegenis van de
bestaande buurtwegen Grezstraat (buurtweg 1), Oud-Heverleestraat (buurtweg 10) en Sint09 april 2019

Joris-Weertstraat (buurtweg 2), zoals voorzien in de omgevingsvergunningsaanvraag voor
stedenbouwkundige handelingen met gemeentelijke referte OMV/2018/124/OV, goed.
Artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing zal samen met de
beslissing inzake de vergunningsaanvraag overgemaakt worden aan de gewestelijke
omgevingsambtenaar.
643.1 - Reglement kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand reglement kermisactiviteiten op de openbare
kermissen goed
AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op
openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen,
samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het
oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
Op het grondgebied van de gemeente worden volgende kermissen ingericht:
- Kermis Haasrode
Armand Verheydenstraat
2de weekend na Pasen
- Kermis Sint-Joris-Weert
Weekend voor en na Sint-Joris
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
data voor de kermissen te bepalen en de plaatsen aan te duiden.
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer
bezet worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes.
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op eigen initiatief of op vraag van de
wijkverenigingen de kermislijst, de plaats en de data van de kermis wijzigen, zonder dat dit
aanleiding kan geven tot het vorderen van enige schadevergoeding aan de gemeente.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB art.
4 §2 en art. 10)
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
-aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
Bijkomende voorwaarden:
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door
een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10
van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de
reglementaire voorschriften betreffende deze materie
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het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor eigen
rekening
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
Bijkomende voorwaarden:
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 2.
Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de
kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
-in geval van absolute noodzaak;
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13)
5.1. Vacature en kandidaatstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature
bekend maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de gemeentelijke
website http://www.oud-heverlee.be, via het gemeentelijk infoblad en de lokale pers.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften [1] en binnen de termijn voorzien in
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :
a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het
tewerkgesteld personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
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Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden
en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een
proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke
niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
a)de situering van de standplaats;
b)de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
c)de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
d)de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de
standplaats toegewezen werd;
e)desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
f)het ondernemingsnummer;
g)de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de
standplaats toegelaten is;
h)de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;
i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17)
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen
vacant blijven,
hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf.
artikel 5 van dit reglement),
hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,
-

hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het procesverbaal de motivatie van zijn keuze aan;
6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per
duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem
aanbelangt.
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de
kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
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Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf.
artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit
reglement).
2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor
een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de
activiteiten aan het einde van de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van
de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.
Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat onmiddellijk in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de
ongeschiktheid en houdt op onmiddellijk de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het
hernemen van de activiteiten.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van
de kermis hernieuwd worden.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats
heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van
de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld
in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat onmiddellijk in op de dertigste dag volgend
op de bekendmaking van de ongeschiktheid.
- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling
van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.
- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent,
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de
houder was.
Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing
zijn op de betrokken attractie of vestiging,
2° hetzij om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement.
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De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het
gemeentelijk reglement en kan geen aanleiding geven tot het vorderen van enige
schadevergoeding aan de gemeente.
De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of
zijn vestiging(en) stopzet;
2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats
overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
overneemt;
-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis
(cf. artikel 3 van dit reglement).
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11)
13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten””
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie
de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4)
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon
bedoeld in 5)
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of
door middel van wie ze werden toegewezen.
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie
de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
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5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in
dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten[2] in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in
aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als
werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 14 Uitbating tijdens de kermis
Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade of
een ongeval veroorzaakt door de kermisinrichtingen, hun uitbater of zijn personeel, zowel
binnen de inrichting als op de openbare weg. Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk
voor beschadiging, diefstal of verlies van de wagens of inrichtingen en hun inhoud.

AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten
openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)
1.1. Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij
de gemeente.
Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier (cf. bijlage).
1.2. Van uit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de
procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 3)
en innemen van de standplaatsen (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het
openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend
-

hetzij voor een bepaalde periode

-

hetzij per abonnement

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats
heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
[1] De wijze van indiening wordt nader bepaald in art 14, eerste lid van het KB van 24
september 2006
[2] KB art. 2, §3
Artikel 2: De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn
afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1,
artikel 3 van dit reglement te controleren.
Artikel 3: Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring én bekendmaking.
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901 - Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging Igo - Wijziging voordracht bestuurder
met raadgevende stem in de raad van bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2019
te wijzigen voor wat betreft de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem van de
gemeente Oud-Heverlee.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw Maggy Steeno voor te dragen tot de algemene
vergadering volgende op de vernieuwing van de gemeenteraad, als bestuurder met
raadgevende stem (oppositieraadslid) van de gemeente Oud-Heverlee in de raad van bestuur
van de intergemeentelijke vereniging Igo.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Igo.
61 - Woonzorgzone De Kouter: steminstructies betreffende de gewone algemene
vergadering van de vzw van 23 mei 2019
Besluit
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van de oproeping voor de gewone algemene
vergadering van 23 mei 2019 die een agenda met volgende punten, bijlagen en voorstellen
bevat:
1. Kennisname van het afschrift van de notulen van de algemene vergadering van 29 januari
2019.
Bijlage 1: Afschrift van de notulen van de vergadering van 29 januari 2019.
2. Stand van zaken uitbouw woonzorgzone: informatie aan de leden – toelichting door de raad
van bestuur .
Bijlage 2: toelichtende nota
Bijlage 2b: stand van zaken vergunningen en subsidiëring
3.Afsluiting boekjaar 2018 – toelichting door de raad van bestuur
a. Voorstelling jaarrekeningen
b. Voorstelling jaarverslag - toelichting
c. Verslag bedrijfsrevisor
Bijlage 3a: Jaarrekeningen – balans en resultatenrekening
Bijlage 3b: Jaarverslag – toelichting
Bijlage 3c: Verslag bedrijfsrevisor
Bijlage 4:

Uittreksel BNP per 31/12/2018 en uittreksel KBC per 31/12/2018

4. Goedkeuring Rekeningen van het boekjaar 2018
De raad van bestuur stelt voor de rekeningen van het boekjaar 2018 goed te keuren.
5. Kwijting aan de bestuurders
De raad van bestuur stelt voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het uitoefenen van
hun mandaat in de periode van het boekjaar 2018.
Waren bestuurder in deze periode:
-

De Wachter Jos, voorzitter, Waversebaan 220, 3050 Oud-Heverlee

-

Vandueren Dirk, ondervoorzitter, Waversebaan 212, 3050 Oud-Heverlee
Raeymakers Berte, bestuurder, St.-Joris Weertstraat 7, 3054 Oud-Heverlee

-

Danneels Liesbet, secretaris, Franklin Rooseveltlaan 17, 9000 Gent

-

Kerkhofs Patrick, penningmeester, Pollenusstraat 32, 3510 Kermt-Hasselt

-

Bots Bart, bestuurder, Canadezenlaan 75, 2950 Kapellen
Beelen Dominiek, Jan van Heelustraat 16 bus A, 3440 Zoutleeuw

-

Steegmans Carlo, bestuurder, Sint-Truidersteenweg 176, 3500 Hasselt

6.Ontslag van bestuurder(s) en (her)benoeming van bestuurders
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de intentie tot ontslag door de voorzitter.
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De termijn van de bestuurders Patrick Kerkhofs en Carlo Steegmans is ten einde en dient
vernieuwd te worden.
De raad van bestuur stelt voor het ontslag van de voorzitter te aanvaarden en een nieuwe
bestuurder te benoemen, op voordracht van het OCMW.
De raad van bestuur stelt voor de bestuurders Patrick Kerkhofs en Carlo Steegmans in hun
functie te herbevestigen voor een nieuwe termijn van zes jaar, nu hun bestuursperiode op
voordracht van Foyer de Lork ten einde is gekomen.
7. (Her)benoeming van de opengevallen functies
8.Varia
Artikel 2: de gemeenteraad geeft aan de vertegenwoordigers van het OCMW de instructie in te
stemmen met de onder artikel 1 vermelde punten op de agenda van de gewone algemene
vergadering van 23 mei 2019.
624.13 - Huis van het kind - Samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang, als volgt
samen te stellen:
1. Vertegenwoordiging van lokale actoren:
Tom Emmers, directie Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert;
Piet Bakelants, directie Vrije Basisschool Oud-Heverlee;
Hans Vanden Brande, directie GBS De Lijsterboom;
Cindy Borgers, directie GBS De Hazensprong;
Ann Machiels, directie GBS De Letterberg;
Marijke Meys, verantwoordelijke kinderdagverblijf 't Dol-fijn-tje;
Heidi Vanhove, regiomanager Hageland, Landelijke Kinderopvang;
Nadine De Ron, verantwoordelijke kinderopvang, Landelijke kinderopvang zorgregio Leuven secretariaat Bertem;
Suzanne Reynaerts, verantwoordelijke kinderopvang IBO Oud-Heverlee.
2. Vertegenwoordiging van gebruikers:
Anita Drappier
Lieve Debraekeleer
An Geets
Quintin Behets
Arlette Diricks
An-Valerie Basteyns
Marianne Kiesekoms
Annemie Ceuppens
3. Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur:
Katrien Timmermans, schepen;
Adjunct algemeen directeur;
Administratief medewerker dienst secretariaat;
Deskundige sport en jeugd;
Josien Van Dyck, gemeenteraadslid.
4. Provinciaal consulent lokaal beleid kinderopvang (leden zonder stemrecht):
Ilse Haesendonck, Kind en Gezin, Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel.
205.10 - VVSG - Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen
Besluit
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Artikel 1: De gemeenteraad besluit toe te treden tot de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de
aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract
'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen' (Bestek nr. VVSG vzw 2017/09/18).
Artikel 2: De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met
de uitvoering hiervan.
901 - Regionaal Landschap Dijleland - Bekrachtiging collegebeslissing - Gewijzigde
aanduiding vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen en kandidaat Raad van
Bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 9 april 2019, waarbij volgende personen worden aangeduid als gemeentelijke
vertegenwoordigers en kandidaat Raad van Bestuur voor de duur van de legislatuur 2019-2024
(wijziging gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019):
Naam

Naam vertegenwoordig(st)er

Regionaal Landschap Dijleland 2 effectieven

2 plaatsvervangers

bij voorkeur ook schepen van
milieu en milieuambtenaar

Jos Rutten, schepen van milieu

?

Sven Deferme, raadslid

?

BESTUURDER:
Naam

Naam kandidaat-bestuurder

Regionaal Landschap Dijleland
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen verder te
gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan
het Regionaal Landschap Dijleland.
901 - Fluvius - Algemene vergadering en jaarvergadering van 23 mei 2019 - Goedkeuring
van de agenda en de vaststelling van het mandaat
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van
23 mei 2019 met als agendapunten:
- Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018
- Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018
- Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger, mevrouw Adinda Claessen, die zal deelnemen
aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging op 23 mei 2019, krijgt de opdracht om haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
voormelde beslissing en deze onder meer ter kennis te brengen aan Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging, ter attentie van het secretariaat, te Melle.

Namens het college van burgemeester en schepenen
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Caroline Van de Walle

Mattias Bouckaert

adjunct algemeen directeur

schepen-voorzitter
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