Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 23 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 33.002,36 EUR voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019002230, 2019002232, 2019002236,
2019002244-245, 2019002257-260, 2019002263, 2019002265, 2019002267-268, 2019002270,
2019002285, 2019002300, 2019002305, 2019002320, 20190023292019002334-336,
2019002342-345.
Burgerzaken
572.10 - Begraafplaatsverrichtingen: Lokaal Historisch Belang
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om het graf van XXX niet op te
nemen op de lijst van graven van lokaal historisch belang.
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2019/09
Besluit
Artikel 1: de aangevraagde urnenveldconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar wordt toegestaan
aan XXX. Dit rekening houdend met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald
door het huishoudelijk reglement en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad
op 27 augustus 2013 en het retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24
september 2013.
Artikel 2: deze concessie vangt aan op 23 april 2019, de datum van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Het einde van de concessie wordt bepaald op 30
september van het vervaljaar.
Financieel beheerder
472 Datum raadscommissie i.k.v. jaarrekening 2018 en budgetwijziging 1 2019.
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit de algemene
gemeenteraadscommissie te laten samenkomen op maandag 3 juni 2019 om 19.00 uur, ter
bespreking van de jaarrekening 2018 en de eerste budgetwijziging van 2019.
185.3- Kerkfabriek Sint-Anna - aanvraag investeringstoelage inrichting Magdalenakapel brief kerkfabriek.
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de
kerkfabriek Sint-Anna van 15 april 2019 en beslist haar eerdere beslissing van 26 maart 2019 te
handhaven.
23 april 2019

580.1 - Gemeentelijke administratieve sancties - kennisname beslissing m.b.t. opleggen
administratieve geldboete.
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit kennis te nemen van de
beslissing van 4 april 2019 van de provinciaal sanctionerend ambtenaar tot het opleggen van
een administratieve geldboete van 80,00 euro aan XXX, ingevolge sluikstorten en besluit
conform artikel 31§1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, geen beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.
Gemeentefiscaliteit - impact Tax shift periode 2016-2021.
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de
Federale Overheidsdienst Financiën dd. 4 april 2019 betreffende de impact, uitgaande van de
Tax shift, voor de periode 2016-2021.
185.3 - Kerkfabriek Haasrode: aanvraag investeringstoelage.
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist aan de kerkfabriek Haasrode een
investeringstoelage uit te betalen van 48.933,43 euro. De betaling zal gebeuren op
rekeningnummer BE52 0910 1810 7909.
Infrastructuur
283.44 - Infrastructuur - Raamcontract - Levering onderhoudsproducten en materialen 20182020 - Perceel 1 (Onderhoudsproducten en materialen) en perceel 2 (Specifieke producten):
Stopzetting van de plaatsingsprocedure
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit, aangezien de
gestanddoeningstermijn ruimschoots verstreken is en er bijgevolg geen geldige offertes meer
zijn, de plaatsingsprocedures voor de opdracht "Raamcontract - Levering onderhoudsproducten
en materialen 2018-2020 - Perceel 1 (Onderhoudsproducten en materialen) en perceel 2
(Specifieke producten)" stop te zetten.
Artikel 2: De inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190424 - 20190510 Ophemstraat-Rozenbergstraat - Fluvius - Gestuurde boring
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.

heeft de politie een advies afgeleverd met nummer BU2019/190 voor het nemen volgende
tijdelijke maatregelen voor de periode van 24 april 2019 tot en met 10 mei 2019 mits
aanpassing:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/ politieverordening.
Op voorwaarde dat er zoals in de aanvraag staat “er dus geen hinder is”
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
23 april 2019

X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Het college van burgemeester en schepenen voegt aan bovenvermeld advies volgende
voorwaarden toe: De werken mogen enkel worden uitgevoerd mits de omleiding niet
georganiseerd wordt via de Don Boscolaan zoals voorgesteld, maar via de OphemstraatWaversebaan. De vermelde signalisatie dient aan deze gewijzigde omleidingsroute aangepast
te worden.
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.
865.53 - Infrastructuur - Aanstellen van een landmeter-expert voor de gemeente en OCMW
Oud-Heverlee: Goedkeuring gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om de opdracht “Aanstellen van
een landmeter-expert voor de gemeente en OCMW Oud-Heverlee”, te gunnen aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde STUDIEBUREAU PATRICK CASIER BVBA, Karel Van
Lotharingenstraat 2 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte. De
opdracht kan 3 maal stilzwijgend verlengd worden.
Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2019-0184/INFRA/IV.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder diverse sleutels.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190423 - 20190517 - Francis
Crabbéstraat 27A - Rioleringswerken
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 BU2019/176, goed te keuren voor
de periode van 23 april 2019 tot en met 17 mei 2019:
23 april 2019

SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening, mits
bijkomende opmerkingen dat de signalisatie moet geplaatst worden zoals op het
signalisatieplan staat.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Francis Crabbéstraat, ter hoogte van de huisnummers 27A, langs beide zijden van de
rijbaan, door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
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.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190423 - 20190517 - Jozef
Vandezandestraat 10 en 10A - Rioleringswerken
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.

23 april 2019

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/177, goed te keuren voor
de periode van 23 april 2019 tot en met 17 mei 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening, mits
bijkomende opmerkingen dat de signalisatie moet geplaatst worden zoals op het
signalisatieplan staat.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Jozef Vandezandestraat ter hoogte van de huisnummers 10 en 10A langs beide zijden van
de rijbaan door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
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.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190417 - 20190425 - Beekstraat
38-40 - Isolatie en chapewerken - 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.
23 april 2019



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 15 april 2019, te bekrachtigen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Beekstraat ter hoogte van
huisnummer 38 en 40.
Bijkomende voorwaarden: de oorspronkelijk van kracht zijnde voorrangsregeling dient
tijdens de aanwezigheid van de vrachtwagen worden afgeplakt. Bij het verwijderen van de
vrachtwagen dient de oorspronkelijke voorrangsregeling terug zichtbaar te worden
gemaakt.
BEPERKING VAN RIJBEWEGINGEN VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN VAN
WEGGEBRUIKERS:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de verboden toegang
,uitgezonderd plaatselijk verkeer, voor:
Voetgangers door middel van verkeersborden C19.
Bijkomende voorwaarden: Voor de verkeersborden C19 tevens plaatsing van
verkeersborden A51 en D1 met onderbord “voetgangers hier oversteken”.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van een
vrachtwagen (spuitisolatiewagen en chapepompwagen) op de openbare weg.
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 doorrijbreedte bedraagt
steeds tenminste 3 meter.
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Artikel 2: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190423 - 20190426 - Zijstraten
Maurits Noëstraat - Sonderingen
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 BU2019/178, goed te keuren voor
de periode van 23 april 2019 tot en met 26 april 2019:
BEPERKING VAN RIJBEWEGINGEN VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN VAN
WEGGEBRUIKERS:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de verboden toegang,
verkeersbord C3, ,uitgezonderd plaatselijk verkeer, met daarbij een F45 voor: de
Grezstraat, de Oud-Heverleestraat, de Groenendaalstraat en de St-Joris-Weertstraat.
Tevens plaatsen van verkeersbord C3 ter hoogte van de vrachtwagen, in beide
rijrichtingen.
23 april 2019

Bijkomende opmerkingen: De Grezstraat richting St-Joris-Weert, de Groenendaalstraat en
de St-Joris-Weertstraat zijn straten die ook vrij te bereiken zijn via de achtergelegen
boswegen, dus de signalisatie dient te worden geplaatst aan beide zijden van de rijbaan,
zodat bestuurders die via het bos komen er van in kennis worden gesteld dat de rijbaan
afgesloten is.
Uit contactname met de verantwoordelijke op 10/04/19 om 10.12 uur blijkt dat de
hulpdiensten wel door zouden kunnen gezien de vrachtwagen gebruikt voor sonderingen
verplaatst kan worden indien nodig. Het afsluiten van de straten zou ook 1 dag per straat
zijn. Op basis daarvan stellen wij voor geen omleiding te voorzien. Wel dienen de
bewoners van de straten er schriftelijk van verwittigd te worden dat ze hun voertuigen voor
de werfzone parkeren zodat ze ten allen tijde weg kunnen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in Onze-Lieve-Vrouwstraat ter
hoogte van 1B.
Er dient steeds een vrije doorgang van 3 meter te zijn.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Onze-Lieve-Vrouwstraat ter hoogte van 1B , in beide rijrichtingen, door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X, behoudens vergunningshouder.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
283.1 - Infrastructuur - Levering stookolie gemeentelijke gebouwen tijdens het dienstjaar
2019-2021: Goedkeuring gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht "Levering stookolie
gemeentelijke gebouwen tijdens het dienstjaar 2019-2021" te gunnen aan de economisch
meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Vanopdenbosch Detiege bvba, Stationsstraat 22 te
3051 Oud-Heverlee, tegen het opgegeven korting op de dagprijs.

23 april 2019

Artikel 2: Voor beide partijen bestaat de mogelijkheid om de opdracht te beëindigen drie
maanden voor het einde van het lopende dienstjaar (opzeg per aangetekend schrijven te
richten, vóór 1 oktober).
Artikel 3: De inschrijver wordt op de hoogte gebracht van zijn goedgekeurde offerte.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190430 - 20190430 - Justin
Scheepmansstraat 10 - 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 BU2019/191, goed te keuren voor
de periode van 30 april 2019 tot en met 30 april 2019:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3: Justin
Scheepmansstraat ter hoogte van huisnummer 10
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b: Op het kruispunt van de Waversebaan met de Justin Scheepmansstraat.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De bewoners van de Justin Scheepmansstraat moeten vooraf schriftelijk worden ingelicht
dat er werken zullen plaatsvinden.
De bewoners voorbij huisnummer 10 dienen op de hoogte gesteld dat de straat volledig is
afgesloten tijdens de werken. Hun woning zal dan niet bereikbaar zijn (ook niet voor
hulpdiensten) en kunnen deze dan ook niet verlaten.
De straat is onvoldoende breed en een chapewagen zal de hele breedte innemen. Er wordt
aangeraden gezien de smalle straat en het beperkte zicht bij de aansluiting met de
Waversebaan dan de vrachtwagens achteruit tot aan huisnummer 10 rijden. Er is nergens
mogelijkheid om te keren en de straat is doodlopend.
ER IS DAN OOK GEEN PLAATS VOOR EEN VEILIGE DOORGANG 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.
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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: 20190429 - 20190630 Waversebaan 36-42 - Herstelling betonplaten op de rijweg
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 BU2019/187, goed te keuren voor
de periode van 29 april 2019 tot en met 30 juni 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het gestandaardiseerd
signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen.
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: Waversebaan 36-42,
Oud-Heverlee
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33 Waversebaan
36-42, Oud-Heverlee, tijdens de uitvoering van de werken
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 Waversebaan 36-42, OudHeverlee, tijdens het uitharden van het wegdek
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Waversebaan 36 tot 42 door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van
het type X enkel op voorwaarden dat de plaats niet in rijstroken is verdeeld door middel van
doorlopende of onderbroken strepen.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds zorgen voor een veilige doorgang van 3m breed 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.
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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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190429 - 20190630 Dassenstraat 6 - Herstelling betonplaten op de rijweg
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 BU2019/188, goed te keuren voor
de periode van 29 april 2019 tot en met 30 juni 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het gestandaardiseerd
signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen.
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: Dassenstraat 6 te
Haasrode
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7: Dassenstraat 6 te Haasrode
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Dassenstraat 6 te Haasrode door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden
van het type X enkel op voorwaarden dat de plaats niet in rijstroken is verdeeld door middel
van doorlopende of onderbroken strepen.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds zorgen voor een veilige doorgang van 3m breed 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.
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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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190429 - 20190630 Kartuizersstraat 37A - Herstelling betonplaten op de rijweg
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 BU2019/189, goed te keuren voor
de periode van 29 april 2019 tot en met 31 mei 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het gestandaardiseerd
signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen.
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: Kartuizerstraat 37A te
Blanden.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7: Kartuizerstraat 37A te Blanden
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Kartuizerstraat 37A te Blanden door middel van verkeersborden E1 of E3 met
onderborden van het type X enkel op voorwaarden dat de plaats niet in rijstroken is
verdeeld door middel van doorlopende of onderbroken strepen.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds zorgen voor een veilige doorgang van 3m breed 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.
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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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190501 - 20190530 Banhagestraat - Diepteboringen
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 BU2019/184, goed te keuren voor
de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 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:
Van toepassing indien er zoals vermeld in de mail van 11/04/2019 om 08.05u: “ Het
openbaar domein wordt slechts tijdelijk ingenomen per boring” en zoals vermeld op het
plan dat er een vrije (en ook veilige) doorgang blijft voor voetgangers.
Toevoegen aan het plan: Verantwoordelijke van de werken!!!
Er dient ten alle tijden een minimale doorgang te blijven van minstens 3m ten behoeve van
de hulpdiensten.
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: Banhagestraat ter
hoogte van de werken.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 Banhagestraat ter hoogte van de
werken.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Banhagestraat ter hoogte van de werken door middel van verkeersborden E1 of E3 met
onderborden van het type X, enkel op voorwaarden dat de plaats niet in rijstroken is
verdeeld door middel van doorlopende of onderbroken strepen.
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.
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Zie opmerkingen “Signalisatieplan”.
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.
572 - Groenonderhoud begraafplaatsen gemeente Oud-Heverlee 2017-2019: Stopzetting
opdracht.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag van aannemer Ward
Adams van 10 april 2019 tot stopzetting van de opdracht "Groenonderhoud begraafplaatsen
gemeente Oud-Heverlee 2017-2019" in onderlinge overeenstemming te aanvaarden, onder de
voorwaarde dat nog één onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd op de verschillende
begraafplaatsen, vergoed volgens de prijzen vermeld in de offerte.
Artikel 2: Aannemer Ward Adams wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190503 - 20190513 - 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 BU2019/193, goed te keuren voor
de periode van 3 mei 2019 tot en met 13 mei 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
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PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden van 03 tot 13/05/2019:
X Dorpstraat ter hoogte van huisnummer 13 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.
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: 20190506 - 20190930 - Milsestraat
49 - Terras Den Deugniet
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 “Reglement betreffende het opstellen van terrassen op openbaar domein in de
gemeente Oud-Heverlee”, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2012,
goed te keuren voor de periode van 6 mei 2019 tot en met 30 september 2019.
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
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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:
nihil.
901 - Samenwerking met IGO-W vzw, Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging:
Aanstelling IGO-W voor het uitvoeren van onderhoud aan hagen en goedkeuring
"Samenwerkingsovereenkomst voor onderhoud hagen, een dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) uitgevoerd door IGO-W vzw"
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht "OUE - DAEB ONKRUID WIEDEN EN HAGEN SCHEREN 2019" aan IGO-W, De Vunt 17, 3220 Holsbeek, toe
te wijzen ingevolge artikel 30 (in-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 en
de "Samenwerkingsovereenkomst voor onderhoud hagen, een dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) uitgevoerd door IGO-W vzw" goed te keuren maar het aantal
onderhoudsbeurten te beperken tot 4 in plaats van de voorgestelde 7. De toewijzing van de
opdracht en de raming wordt in die zin aangepast.
Artikel 2: De uitgave is voorzien onder budgetsleutel 2019/6103510/PATR/0200 -- Prestaties
van derden voor wegen en waterlopen/Wegen.
581.11 - Mobiliteit - Blandenstraat 98 - 30km/u schilderen op wegdek.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het dossier en
besluit om de aanduidingen op de weg van de zone 30 aan te brengen en de
mobiliteitsambtenaar te vragen een interne evaluatie van de zone 30 te doen.
Artikel 2: De heer XXX wordt in kennis gesteld van dit besluit.
581.11 - Mobiliteit - Parkstraat 51 - Snelheid - Sluipverkeer - Zwaar vervoer - Fietsverbinding
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het dossier en besluit
de verkeersintensiteit en snelheid te monitoren. Aan de politie wordt gevraagd
snelheidscontroles uit te voeren.
Artikel 2: De heer XXX en mevrouw XXX worden in kennis gesteld.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag
nummer 03 van de werfvergadering van 2 april 2019.
Personeel
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397.2 - Vorming - Kies voor een lokaal onderwijsverhaal
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, adjunct algemeen
directeur toelating te verlenen de nascholing "Kies voor een lokaal onderwijsverhaal" , ingericht
door OVSG OP 21 mei 2019, 28 mei 2019 en 4 juni 2019, telkens van 16.30 uur tot 21.00 uur in
de Madou-zaal, Bischoffsheimlaan 1 - 8 te 1000 Brussel, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 45,00 euro en de eventuele verplaatsingskosten
worden geboekt op de budgetsleutel 2019/6150010/ALG BES/0119/999 ALG
Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
397.2 - Vorming - Signalen van burn-out herkennen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, financieel directeur,
XXX, adjunct algemeen directeur, XXX, stedenbouwkundige en XXX, afdelingshoofd Vrije Tijd,
toelating te verlenen de opleiding "(H)erkennen van signalen van stress en burn-out"" , ingericht
door VVSG op18 juni 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur in het Park Inn by Radisson Leuven
Hotel, Martelarenlaan 36 te 3010 Leuven, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 120,00 euro en de eventuele
verplaatsingskosten worden geboekt op de budgetsleutel 2019/6150010/ALG BES/0119/999
ALG Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2019/36/OV - OMV_2019026704 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX namens SOCIAAL WONEN ARRO LEUVEN
CVBA voor stedenbouwkundige handelingen te Groot Neerveld 30 t.e.m. 44, 3051 Sint-JorisWeert
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX namens SOCIAAL
WONEN ARRO LEUVEN CVBA voor stedenbouwkundige handelingen te Groot Neerveld 30
t.e.m. 44, 3051 Sint-Joris-Weert.
877.4/2018-8 - Aflevering stedenbouwkundig attest - het bouwen van een gelijkvloerse
woning met dakverdieping met mogelijk een keldergarage en ordening van de onmiddellijke
omgeving gelegen in de Broekstraat 20 te 3050 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2018/161/OV - OMV_2018159703 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het bouwen van een woning - Milsestraat 13A, 3053 Haasrode
876 - Herstelvordering ingediend bij het parket door Wooninspectie Vlaams-Brabant voor
pand gelegen Hazenfonteinstraat 3A te 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit zich niet bij deze herstelvordering
aan te sluiten en zal het parket in die zin aanschrijven. Wooninspectie Vlaams-Brabant wordt
hier eveneens van op de hoogte gebracht.
637.06 - Kennisname - brochure milieupremies 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brochure
milieupremies 2019
874.1/OMV/2019/23/OV - OMV_2019017179 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
oprichting van een eengezinswoning in halfopen orde (met warmtepomp) - Wijnbergstraat
35A, 3050 Oud-Heverlee
637.06 - Premie herbruikbare luiers
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Besluit
Artikel 1: Aan onderstaande persoon een gemeentelijke premie voor het gebruik van
herbruikbare luiers uit te betalen:
Naam en adres aanvrager

Naam kind

Rekeningnummer

Premiebed

XXX

XXX

XXX

100,00 eu

637.5 - Oppervlaktewateranalyse 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om aan de intergemeentelijke
milieudienst van Interleuven niet langer de opdracht te geven tot het uitvoeren van een
chemische en biologische analyse van het oppervlaktewater. De metingen die uitgevoerd
worden door de VMM volstaan.
637 - Samenaankoop compostbakken en -vaten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit momenteel niet aan de
samenaankoop van compostbakken en -vaten, georganiseerd door Ecowerf deel te nemen en
de verkoop van compostbakken en -vaten slechts voort te zetten zolang de huidige voorraad
strekt.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit Ecowerf hiervan op de hoogte te
stellen en hen te laten weten dat de gemeente wel geïnteresseerd is in de verkoop van
compostbakken en -vaten via het recyclagepark en hierin wenst in te stappen van zodra dit
mogelijk is.
874.1/OMV/2018/135/OV - OMV_2018136141 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het bouwen van drie gekoppelde woningen (met toepassing van art. 4.3.1 §1 VCRO) Haasroodsestraat 57,57A en 59, 3052 Blanden
573.3 - OMV/2019/27/VW- OMV_2019024716 - Aflevering van de omgevingsvergunning voor
het vellen van 4 populieren -Bogaardenstraat ZN, 3050 Oud-Heverlee
485.12 – Uitbetaling toelage zwerfvuilactie
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de scouts Meerdaal
Haasrode een subsidie toe te kennen van 316,00 euro en deze toelage te storten op het
rekeningnummer BE41 7343 2529 9310.
874.02 - OMV/2019/57/ME - Weigering van aktename van een melding voor
stedenbouwkundige handelingen - Blandenstraat 130, Haasrode
Besluit
Artikel 1: Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend door XXX en XXX voor de in
het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen te Blandenstraat 130, 3053
Haasrode, kadastraal bekend: Afdeling 4 sectie B nr. 306D. De werken opgenomen in dit
dossier kunnen niet aangevat worden.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen stelt XXX en XXX in kennis van het feit
dat de gemelde handelingen verboden zijn.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wijst de bouwheer er op dat het afbreken
van de bestaande veranda en het oprichten van een nieuwe veranda pas mogelijk is na het
verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
874.0/art.5.2.2/2019-05- Verdeling goed volgens artikel 5.2.2. Vlaamse Codex RO. geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans.
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Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit volgende opmerkingen over te
maken aan geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans:
- Gezien de ligging van de kadastrale percelen 247N en 246M binnen de
gewestplanbestemming agrarisch gebied kunnen deze niet aangewend worden voor
residentiële bebouwing. Uitsluitend de werken in functie van landbouw zijn hier toegestaan.
- Met het oog op de goede uitoefening van de landbouwactiviteit dient tevens gesteld te worden
dat het opdelen van deze percelen in kleine loten niet gewenst is gezien deze de bewerking van
het land met landbouwmachines kan tegengaan.
874.2/1205 - Verzaking verkaveling Maurits Noëstraat 37, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de
verkavelingsvergunning van 24 april 2018 met gemeentelijke referte 874.2/1205 voor het goed
gelegen te Maurits Noëstraat 37, 3050 Oud-Heverlee, kadastraal gekend afdeling 1, sectie D nr.
211X/deel (voorheen 211V en 211W/deel).
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit een afschrift van deze beslissing
over te maken aan:
De eigenaars van het enige lot binnen de verkaveling;
De gewestelijke omgevingsambtenaar / Departement Omgeving, Dirk Boutsgebouw,
Diestsepoort 6 – bus 91, 3000 Leuven.
877.4/2018-12 - aflevering ongunstig stedenbouwkundig attest - herbouwen van een
bestaande vakantiewoning - Kartuizersstraat 11+
IGO: ontwerpdossier cluster wonen gemeenten Boutersem, Bierbeek en Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen stemt in met het eerste ontwerpdossier
dat door de dossierverantwoordelijke van IGO werd voorgelegd voor de subsidieaanvraag voor
deelname aan een intergemeentelijk samenwerkingsproject inzake lokaal woonbeleid binnen de
cluster Boutersem, Bierbeek en Oud-Heverlee.
Secretariaat
185.3 - Verslagen kerkfabrieken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 28 maart 2019 van de Verenigde Protestantse Kerk.
861.3 - Kerkfabrieken - Aanvraag van een erfgoedpremie - Pastorie Sint-Jan-Evangelist
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het
Agentschap Onroerend Erfgoed.
901 - Informatievergadering Riobra - 26 april 2019
901/485/637 - Regionaal Landschap Dijleland - Project Streekhuis Dijleland - Aanvraag
financiële ondersteuning
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van
Regionaal Landschap Dijleland.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen is verheugd over de komst van RLD naar
onze gemeente en kijkt uit naar de samenwerking. Helaas is het niet mogelijk om de gevraagde
financiële tussenkomst ten laste te nemen, doch het college zal de optie om de kosten
gezamenlijk met de andere gemeenten te dragen verdedigen op de raad van bestuur.
VrijeTijd
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646 - Evenement - Feestweek 50 jaar Meerdaalhof en Opendeurdag 15 tem 19 mei 2019 Meerdaalruiters vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Feestweek
50 jaar Meerdaalhof door Meerdaalruiters vzw van 15 tot en met 19 mei 2019 goed, mits het
opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
Er komt éénrichting in de Meerdaalweg, St.Joris-Weertstraat en Monarkenweg,
snelheidsbeperking tot 30 km/uur in Meerdaalweg, St.Joris-Weertstraat en Monarkenweg,
parkeerverbod in de Meerdaalweg, St.Joris-Weertstraat, Monarkenweg en bocht M.Noëstraat.
Er is ten allen tijde een doorgang van 3 meter voor hulpdiensten.
Op vraag van de verantwoordelijken kan er bijkomend parkeerverbod worden geplaatst (om
NOG duidelijker te maken) aan het kruispunt van de Meerdaalweg en de M. Noëstraat tot
achter de bocht richting Roosenberg op de M. Noëstraat.
De organisatoren dienen vooraf aan te geven welke richting de bezoekers dienen te nemen
naar de voorziene parking.
646.4 - Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen
Besluit
Artikel 1:
Aan de socio-culturele verenigingen de volgende subsidies te verlenen voor het
dienstjaar 2019 :
Vereniging

bedrag

rekeningnummer

Davidsfonds Oud-Heverlee

€ 338,95

BE89 7340 3637 2985

Davidsfonds Sint-Joris-Weert

€ 521,21

BE 41 7344 3006 9010

De Vrienden van Onze Lieve Vrouw van
Steenbergen, vzw

€ 711,97

Geschied- en Heemkundige Kring OH

€ 1 091,81

BE04 7340 3038 2631

KVLV Meerdaal

€ 1 153,13

BE87 7343 1100 0294

Gezinsbond Blanden - Vaalbeek

€ 400,27

BE97 7343 1106 3649

Okra Blanden

€ 798,84

BE10 7343 1103 9704

Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee

€ 616,59

BE19 2300 3911 9312

Okra Haasrode

€ 865,27

BE30 7340 1020 4611

Neos Oud-Heverlee

€ 718,79

BE11 7343 1104 4148

Koninklijke Harmonie De Weergalm van
Meerdael vzw

€ 984,50

De Radijs

€ 734,12

BE74 8508 8653 2407

Landelijke gilde Haasrode

€ 214,61

BE60 3300 7331 4270

Toneel Contrast

€ 390,05

BE17 7340 0928 4121

Gezinsbond Oud-Heverlee / Sint-JorisWeert

€ 655,77

Kunstcollectief Oud-Heverlee

€ 935,11

BE22 3300 7358 3547

koor Meerdaal Vocaal

€ 419,01

BE24 0013 8563 9138

BE 28 7344 3016 7020

BE76 7343 1100 0395

BE21 3300 6271 5103

646.4 - Projectsubsidie socio-culturele verenigingen - boek Geschied- en Heemkundige
Kring uitbetaling saldo
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een saldo van 248,75 euro toe te
kennen aan de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee voor het project "Haasrode
1928-2018. Een blik op Haasrode in verandering.".
Vereniging

bedrag

rekeningnummer
23 april 2019

Geschied- en
Heemkundige Kring

248,75 euro

BE04 7340 3038 2631

646 - Erkenning vereniging - Zaal van Allemaal
Besluit
Artikel 1: De vereniging Zaal van Allemaal krijgt een tijdelijke erkenning als gemeentelijke
vereniging.
Optioneel: Na het verstrijken van de periode van 6 maanden en na evaluatie wordt een
procedure opgestart voor definitieve erkenning.

641 - Project Mysterieuze Bossen 2019 deelname Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deel te nemen aan het
project Mysterieuze Bossen 2019 met de activiteit Lichtfeest in het Bos op 9 november.
646 - vraag Geschied- en Heemkundige Kring archiefruimte OC Blanden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om twee kasten te
plaatsen in vergaderlokaal 4 van OC Blanden voor gebruik door de Geschied- en Heemkundige
Kring.
624.2 - Buitenspeeldag en opening Multimovepad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een éénmalige
vergoeding van 250 euro te geven aan De Kleine Johannes, Chiro Blanden en Scouts
Haasrode voor hulp bij de organisatie van een aantal activiteiten op de buitenspeeldag.
Chiro Blanden

BE74 7443 1109 0107

250,00 EUR

Scouts Haasrode

BE44 7343 2524 4645

250,00 EUR

De Kleine Johannes

BE34 0014 4508 5990

250,00 EUR

TOTAAL

750,00 EUR

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de leiding van Chiro
Blanden in te schakelen als vrijwilligers om een aantal essentiële zaken te begeleiden op de
buitenspeeldag.
646 - Evenement - Extra vraag frituur Time Out tijdens kermis Haasrode
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van een terras ter
hoogte van frituur Time Out van 3 tot 5 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden. Er dient ten allen tijde een doorgang van 3 meter vrijgehouden te worden voor de
hulpdiensten.
581.16- Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190424 - 20190424 Buitenspeeldag & Opening Multimovepad
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 BU137, goed te keuren op 24
april 2019.
23 april 2019

RIJBEWEGINGEN: Werden reeds beperkt door de werkzaamheden aan het ecoduct voor de
N25. De Diewegstraat (van N25 tot Prosperdreef), de Langedaalstraat (van N25 tot
Prosperdreef) en Prosperdreef (van OLVrouwstraat tot Langendaalstraat) zullen worden
afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd fietsers vanaf dinsdag 23 april 9 uur tot donderdag 25
april om 16 uur.
OMLEGGINGEN: Werden reeds voorzien bij de signalisatie voor de werkzaamheden van het
ecoduct.
SNELHEIDSBEPERKINGEN 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: de N25 vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat/O.L. Vrouwstraat tot aan het
keerpunt net voorbij de parking.
De parking zal toegankelijk blijven tot er geen parkeerplaatsen meer over zijn. Vanaf dan wordt
ze afgesloten door nadarhekken. De uitgang blijft wel open. Het verkeer dat dan tot aan het
event rijdt zal nog enkel kunnen stilstaan (tijd voor het in of uitladen van goederen of het in- of
uitstappen van personen) om nadien dadelijk verder te rijden. Extra parking is voorzien naast
Dulst.
INZET: er worden 2 politieambtenaren ingezet voor het regelen van het verkeer. De politie
wordt niet ingezet op de parking als parkeerwachter.
De organisatie zal zelf voor de opvang zorgen van de bezoekers (fiets, te voet, wagen, bus,….)
en de veilige doorstroming van het verkeer ter hoogte van de toegang/uitgang van de parking
en plaats van het event.
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.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190501 - 20190501 Openluchtmis en kaarsjesprocessie
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 BU13, goed te keuren voor de
periode van 1 mei 2019.
PARKEERVERBOD : Op 01/05/2018 van 17:00 uur t/m 22:00 uur wordt parkeerverbod
ingesteld langs beide zijden van de rijbaan in de MAURITS NOESTRAAT, vanaf de
23 april 2019

Kapellendreef t/m de Meerdaalweg. d.m.v. verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het
type X en ook op de parking in de KAPELLENDREEF, behoudens inrichters en hulpdiensten.
INZET: De instelling van politieambtenaren op volgende plaatsen: Toezicht parkeerverbod aan
de toegangsweg van de Kapeldreef en begeleiding processie.
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.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190501 - 20190501 - Bosloop
SVK
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/BU931, goed te keuren op 1
mei 2019.
RIJBEWEGING :De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Korbeekdamstraat ter hoogte van de uitgang parking aan de Tennisclub.
PARKEERVERBOD : onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden: Korbeekdamstraat
tussen de uitgang aan de tennisclub tot aan de toegang van de parking van de voetbalkantine
d.m.v. verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
INZET: De instelling van seingevers , tenminste 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd
worden voorzien op volgende plaatsen:
- Parnassusbergdreef / St Annastraat
- Parnassusbergdreef / Pragenstraat
- Parnassusbergdreef / Vaalbeekstraat
Namen van de seingevers werden toegevoegd aan de aanvraag en kunnen worden ingezet.
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.
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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.
646 - Evenement - Wijkfeest Eekhoornlaan 25 mei 2019 - Buurtcomité Eekhoorntjes
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het Wijkfeest
door Buurtcomité Eekhoorntjes op 25 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden. Het politioneel advies moet worden opgevolgd. De straat richting kerkhof en
parking politie moet volledig vrij blijven, dus pas afsluiten vanaf huisnummer 1.
Onderwijs
550/281 - Basisonderwijs - Aankoop didactisch materiaal - technische benodigdheden voor
rechtstreeks verbruik en kantoorbenodigdheden voor de gemeentelijke basisscholen
Blanden-Haasrode-Oud-Heverlee (kleuter- en lager onderwijs) - bepaling wijze van gunning
en vaststelling van de voorwaarden
Besluit
Artikel 1: Voor de aankoop van werkingsmiddelen voor dagelijks gebruik voor de
kleuterscholen te Blanden, Haasrode en Oud-Heverlee prijsoffertes aan te vragen ingevolge
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij volgende ondernemingen:
- Baert nv, Essenestraat 16, 1740 Ternat,
- Hageland, Herrestraat 17, 3294 Molenstede
- Marlimat, Grote Baan 129, 9310 Herdesem
- Interoffice, Luikersteenweg 158, 3700 Tongeren
- Lumap, Westerrring 35, 9700 Oudenaarde
- Marsival, Bissegemstraat 214, 8560 Gullegem
Artikel 2: Voor de aankoop van technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik voor de
lagere school te Blanden, Haasrode en Oud-Heverlee prijsoffertes aan te vragen ingevolge de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij volgende ondernemingen:
- Marlimat, Grote Baan 129, 9310 Herdesem
- Interoffice, Luikersteenweg 158, 3700 Tongeren
- Lumap, Westerrring 35, 9700 Oudenaarde
- Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 Leuven
- Plato, Tiensestraat 126, 3000 Leuven
- Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge
- Marsival, Bissegemstraat 214, 8560 Gullegem
- andere uitgeverijen
Artikel 3: Voor de aankoop van kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik voor de
lagere school te Blanden, Haasrode en Oud-Heverlee prijsoffertes aan te vragen ingevolge de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij volgende ondernemingen:
- Marlimat, Grote Baan, 129, 9310 Herdesem
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- Interoffice, Luikersteenweg 158, 3700 Tongeren
- Lumap, Westerrring 35, 9700 Oudenaarde
- Marsival, Bissegemstraat 214, 8560 Gullegem.
Artikel 4: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de kleuterscholen zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutels: 2019/6150002/Welz/0800/001 (Ha)002(Bl)-003(OH) (werkingsmiddelen dagelijks gebruik).
Artikel 5: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de basisscholen zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutels: 2019/6150002/Welz/0800/011(Ha)0012(Bl)-013(OH) (technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik).
Artikel 6: De kredieten voor de uitvoering van deze opdrachten voor de basisscholen zijn
voorzien in het gemeentebudget 2019, via budgetsleutels: 2019/6141001/Welz/0800/011(Ha)012(Bl)en 013(OH) (kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik).
397.255 - Basisonderwijs - Aankoop turnmateriaal/meubilair voor de gemeentelijke
basisscholen. Bepaling wijze van gunning en vaststelling van de voorwaarden.
Besluit
Artikel 1: Prijsoffertes aan te vragen ingevolge de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking bij volgende ondernemingen:
turnmateriaal
- Sportime, J.B. Vinkstraat 12, 3070 Kortenberg
- Sport en Spel, Nieuwpoortsesteenweg 55, 8400 Oostende
- Wesco, JP Vinkstraat 12, 3080 Kortenberg
meubilair
- Vanerum, Kleine Schaluuinweg 7, 3290 Diest
- Baert, Essenestraat 16, 1740 Ternat
- Sioen Office, Bierbeekstraat 18, 3360 Bierbeek
- Wesco, Vinkstraat 12, 3080 Kortenberg
- Marsival, Bissegemstraat 214, 8560 Wevelgem
- Buro Shop, rue de la Fagne 9, 4920 Harzé
- Shäfer Shop, EXcelsiorlaan 14, 1930 Zaventem
Artikel 2: De kredieten voor de uitvoering van de opdracht (turnmateriaal/meubilair) zijn voorzien
onder budgetcode 2019/2400000/WELZ/0800/999LSALG - Meubilair, kantooruitrusting en
rollend materieel.
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning verlenging halftijdse loopbaanonderbreking
medische bijstand
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool De Lijsterboom staat, in toepassing van de
onderrichtingen, verlenging van halftijdse loopbaanonderbreking (medische reden) toe, met
ingang van 12 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 aan XXX, lager onderwijzeres, voor 12/24ste
van haar opdracht.
Artikel 2: Deze beslissing wordt ter kennisgeving, overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de gemeentelijke
basisschool de Lijsterboom en het betrokken personeelslid.
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