Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 30 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 284.475,86 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019002347-2350, 2019002357, 20190023592363, 2019002367, 2019002369, 2019002618-2627, 2019002630, 2019002652, 20190026572661, 2019002665, 2019002668-2671.
Burgerzaken
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/11
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven en dit op datum van 30 april 2019, datum van de zitting van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/12
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven en dit op datum van 30 april 2019, datum van de zitting van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/13
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven en dit op datum van 30 april 2019, datum van de zitting van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/14
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven en dit op datum van 30 april 2019, datum van de zitting van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
Financieel beheerder
857 - Brandweer - tarificatie- kwartaalfiches 2015 - eindafrekening 2014.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dd. 11 april 2019, ontvangen op 18 april 2019,
betreffende de kwartaaltranches en eindafrekening m.b.t. de voormalige brandweerzone voor
de uitgaven in 2014.
Meester Stijn Verbist, Graaf Van Hoornestraat 51, 2000 Antwerpen wordt aangesteld om ook de
belangen van de gemeente Oud-Heverlee te verdedigen voor de rechtbank van eerste aanleg
tegen de uitvoering van het besluit van de gouverneur van 2015 inzake de 'dubbele'
brandweerbijdragen.
Financien
484.244 - Belasting op drukwerk 1 ste kwartaal 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de vaststelling en
uitvoerbaarverklaring, in toepassing van het decreet van 30 mei 2008, van het belastingkohier
op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor het aanslagjaar 2019, 1ste kwartaal.
484.06 - Bezwaarschrift belasting tweede verblijf 2019.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist de belastingplichtige, XXX, niet te
ontlasten voor het bedrag van 450,00 euro.
Het feit dat betrokkene in een rusthuis verblijft heeft niet tot gevolg dat de constructie niet meer
als tweede verblijf gebruikt kan worden. Er is niet voldaan aan artikel 5 van het
belastingreglement dd. 28 mei 2013.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190505 - 20190505 - Ophemstraat
70 - 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 BU2019/198, goed te keuren voor
de periode van 5 mei 2019 tot en met 5 mei 2019:
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een
container onder voorwaarde dat een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste
0.70m op 45° gericht naar de rijbaan waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden,
verlicht met één werkend oranje-geel knipperlicht. De voor- en achterzijde van de container
moeten over een oppervlakte van minimum 1 m2 voorzien zijn van rode en witte strepen
die een hoek vormen van ca. 45° met de verticale as van de container. De container draagt
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een naambord van de verantwoordelijke ( gele letters met zwarte achtergrond). De
doorrijbreedte bedraagt steeds 3 meter of meer.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in Ophemstraat ter hoogte van
huisnummer 70. Er wordt eveneens een A25 bijgeplaatst voor het verkeer rijdende richting
spoorweg.
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:
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden, INDIEN PARKEREN ER TOEGELATEN IS.
X Ophemstraat ter hoogte van huisnummer 70 in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
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.
Denk aan de veiligheid van de fietsers en voetgangers (vergewis u ervan als de dakpannen
vanaf het dak in de container worden gegooid. Scherven dadelijk verwijderen van het
wegdek, fiets en voetpad)
STELLING VAN 05/05/2019 TOT 20/05/2019
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een stelling
op volgende voorwaarden:
De nodige veiligheidsmaatregelen dienen getroffen te worden ter bescherming van de
voetgangers, evenals alles vrijwaren van stof.
-

Een vrije doorgang van 1m vrijwaren.

Bij schade en ongevallen veroorzaakt bij het plaatsen van de stelling, aan derden of
aan het openbaar domein, wordt de plaatser van de stelling verantwoordelijk gesteld.
De stelling voorzien van een plafond dat tenminste 2,10 m hoog is.
De stelling moet echter niet voorzien zijn van een plafond indien de trottoir voldoende
breed is, zodanig dat de voetgangers op een veilige wijze naast de stelling het bestaande
trottoir door kunnen en beschikken over een obstakelvrije ruimte van 0.80 m.
De stelling dient bij nacht te worden voorzien van goedwerkende rood-witte lampen of
oranje knipperlichten.
-

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

-

De stelling moet 0.35m verwijderd staan van de buitenzijde van de boordsteen.

Er mogen geen delen van de stelling over de rijbaan uitsteken tot op een hoogte van
4,50m gemeten vanaf de rijstroken.
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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Denk aan de veiligheid van de fietsers en voetgangers (vergewis u ervan als de dakpannen
vanaf het dak in de container worden gegooid. Scherven dadelijk verwijderen van het
wegdek, fiets en voetpad).
We namen telefonisch contact met de aanvrager die ons meedeelt dat de stelling 50cm
breed is. Hierdoor zal de stelling mogelijk en vermoedelijk niet op de openbare weg staan
enkel op privédomein.
Indien er tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van een lift of enige andere methode
om de dakpannen boven te krijgen en dit gebeurt over het fiets/voetpad of deze wordt
geplaatst op de rijbaan, fiets/voetpad dient er een bijkomende vergunning worden
aangevraagd.
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: 20190507 - 20190507 Leuvensestraat 15A-17 - Reiniging mazouttank
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 BU2019/202, goed te keuren voor
de periode van 7 mei 2019 tot en met 7 mei 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
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: Leuvensestraat 15 tot
17 te Sint-Joris-Weert
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
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X Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33 in de
Leuvensestraat tussen huisnummer 15 en 17.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing, rijbaan is verdeeld in rijstroken.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Veilige en correct afgebakende zone voorzien zoals plan in bijlage voor fietsers en
voetgangers.
De verkeerslichten zijn voorzien omdat de inname gebeurt aan een wegversmalling en in
de nabijheid van een bocht. Het fietspad en voetpad worden ingenomen dus voorzien we
voor deze weggebruikers een veilige afgebakende plaats op de rijbaan.
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 - Heraanleg deel Leuvensestraat - Waversebaan: opdracht aan studiebureau
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit studiekantoor Kockaerts opdracht
te geven de studiewerken voor de overheidsopdracht heraanleg van de Leuvensestraat van de
Reigerstraat tot de Pastoor Tilemansstraat aan te vatten: opmaak plannen en uitwerken van de
bestekken.
Voor het tracé op de Waversebaan (Blokkenstraat - grens Leuven) wordt aan studiebureau
Kockaerts gevraagd de plannen te maken.
De nodige kredieten voor de opstart van de studieopdracht zijn voorzien in de begroting van
2019 onder de budgetsleutel 2019/2240000/PATR/0200 -- Wegen Aanschaffingswaarde/Wegen.
Intekenen op nieuwe call voor lokale energieprojecten van de Vlaamse Regering
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist in te tekenen op de nieuwe call
van de Vlaamse Regering 'lokale energie-investeringsprojecten' voor de site van het
gemeentehuis.
Personeel
397.2 - Personeel - Ontslag technisch beambte poetsdienst
Besluit
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Artikel 1: Aan de tewerkstelling van XXX, wordt, met ingang van 1 mei 2019 een einde gesteld.
Artikel 2: De arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk stopgezet mits uitbetaling van de wettelijk
voorziene verbrekingsvergoeding, voor een bedrag van XXX, die de wettelijke opzegtermijn van
XXX werkdagen vergoedt.
397.2 - Personeel - Ontslag technisch beambte poetsdienst
Besluit
Artikel 1: Aan de tewerkstelling van XXX wordt vanaf 1 mei 2019 een einde gesteld.
Artikel 2: De arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk stopgezet mits uitbetaling van de wettelijk
voorziene verbrekingsvergoeding, voor een bedrag van XXX en vergoedt de wettelijke
opzegtermijn van XXX weken.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2018/124/OV - OMV_2018123942 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het uitvoeren van infrastructuurwerken en de plaatsing van een monnikenstuw te Grezstraat
(noord), Oud-Heverleestraat en Sint-Joris-Weertstraat en de terreinen met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie D, 71B, 72A en 72/2 en 2e afdeling, sectie A 27B en 59L
874.1/OMV/2019/3/OV - OMV_2018149730 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
oprichten van een vrijstaande eengezinswoning (+ grondafstand) - Patrijzenlaan 16, 3050
Oud-Heverlee en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A170F en 170G
874.0/art.5.2.2/2019-06- Verdeling goed volgens artikel 5.2.2. Vlaamse Codex RO - notaris
Gwen Daniëls
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
notaris Gwen Daniëls.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te hebben
inzake de voorgestelde verdeling.
874.1/OMV/2019/22/OV - OMV_2019003759 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
uitbreiden van de woning met een aanbouw en carport - Vlierbeekstraat 9, 3052 Blanden
Ontwikkeling camping aan Zoet Water
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist te antwoorden dat door de
gemeente een masterplan voor het Zoet Water zal opgemaakt worden en dat alle stakeholders,
waaronder ook de eigenaar van de camping, zullen betrokken worden.
VrijeTijd
624.4 - Kunstateliers 2019 - 2020
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen behoudt het huidige aanbod
kunstateliers voor het schooljaar 2019-2020, het atelier wordt echter enkel ingericht op
voorwaarde dat er minimum 10 inschrijvingen zijn.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190518 - 20190518 - Blanne Feest
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.

30 april 2019

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2019/BU06, goed te keuren op 18
mei 2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur.
RIJBEWEGINGEN:
X De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3: Kartuizerstraat ter hoogte
van het kruispunt met de Blandenstraat/Haasroodsestraat en het kruispunt met de
Stosbergstraat.
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer d.m.v. verkeersborden
C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of F45b:
Kartuizerstraat ter hoogte met het kruispunt met de Heuvelstraat en het kruispunt met de
Bergenstraat/Bierbeekstraat.
OMLEGGINGEN: onderstaande omleggingen d.m.v. verkeersborden F41 worden ingesteld :
Kartuizerstraat, Bierbeekstraat, Haasroodsestraat , in beide rijrichtingen.
SNELHEIDSBEPERKINGEN: snelheidsbeperking van 50 km/uur naar 30 km/uur wordt
ingesteld d.m.v. verkeersborden C43 ( 30 km/uur) + de afdekking van de relevante bestaande
snelheidsborden op volgende plaatsen: Kartuizerstraat vanaf het kruispunt met de Heuvelstraat
rijrichting Kerk.
PARKEERVERBOD: onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden worden ingesteld :
Kartuizerstraat tussen het kruispunt met de Heuvelstraat en het kruispunt met de
Haasroodsestraat/Blandenstraat in beide richtingen van 17/05/2018 08.00u tot 19/05/2019
18.00u d.m.v. verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN is goedgekeurd.
INZET: Geen inzet politie
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
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 - Groenstraatfeest 7 juni 2019 - Groenstraatcomité
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het
Groenstraatfeest door het Groenstraatcomité op 7 juni 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden. Het advies van de politie dienst te worden nageleefd, en er wordt ten
allen tijde een doorgang van 3 meter vrijgehouden voor de hulpdiensten.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
550 - Basisonderwijs - Aanpassing capaciteitsbepaling in de gemeentelijke basisschool De
Hazensprong Haasrode
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Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2015 omtrent
de capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool De Hazensprong Haasrode vanaf het
schooljaar 2019-2020 (vanaf 1 september 2019) aan te passen en te beperken tot de volgende
maximumaantallen:
per leeftijdsgroep:
* op niveau kleuteronderwijs: A. Verheydenstraat 19: 48 per geboortejaar in plaats van 52
Capaciteit kleuteronderwijs: 175 voor de ganse kleuterschool.
Voor de lagere school blijft de maximumcapaciteit op 324. De huidige capaciteitsbepaling op 54
leerlingen per leeftijdsgroep blijft eveneens gelden.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit tevens om de capaciteitsbepaling aan de belanghebbenden
bekend te maken via de website van de school en ia het inschrijvingsregister.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz
algemeen directeur

Adri Daniëls
burgemeester-voorzitter
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