Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 07 mei 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 120.353,02 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019002675-2679, 2019002684, 20190027172720, 2019002722, 2019002731-2732, 2019002738, 2019002741-2742, 2019002745-2746.
Financien
484.06 - Niet volledig geïnde belasting op tweede verblijven voor het dienstjaar 2019 administratieve vergissing
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist de belastingplichtige, XXX, met
kohierartikel nummer 930910010315, te ontlasten voor het bedrag van 450,00 euro.
XXX is sinds 09/10/2018 officieel ingeschreven op dit adres.
Infrastructuur
622.2 - PBW - Aankoop EHBO materiaal personeel - gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepen besluit de opdracht tot aankoop van
EHBO-materiaal voor personeel te gunnen aan de enige bieder, zijnde Apotheek Gilias,
Milsestraat 33 te 3053 Haasrode. De aankopen gebeuren volgens de noodwendigheden. De
totale kost wordt geraamd op 5.000 voor 1 jaar.
Artikel 2: De kredieten voor het uitvoeren van deze opdracht zijn voorzien in het
exploitatiebudget, telkens onder de budgetsleutel “Benodigdheden voor gebouwen, eigen aan
de functie” van de betreffende categorie gemeentegebouwen.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190501 - 20190630 Blandenstraat 150-155 - Leveringen/Werken
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.



De afsluiting van de wegen enkel gebeurt op de dagen dat er daadwerkelijk werken
worden uitgevoerd.
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Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/143, goed te keuren voor
de periode van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019:
RIJBEWEGINGEN
Geeft de politiezone Voer en Dijle aan gunstig advies:
X De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3: Verbindingswegje
tussen de Blandenstraat en de Konijnenhoekstraat (30m) ter hoogte van het kapelletje aan
de Blandenstraat met onderbord “uitgezonderd vergunninghouder” (zie plaats vrachtwagen
op bijgevoegd plannetje).
PARKEERVERBOD
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Op de parkeerstroken aan het kapelletje aan de Blandenstraat door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190423 - 20201113 Kouterstraat-Haasroodsestraat - Bouw woonzorgzone De Kouter
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 BU2019/172bis, goed te keuren
voor de periode van 23 april 2019 tot en met 13 november 2020:
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:
Het kruispunt Haasroodsestraat - Kouterstraat is vanuit 2 richtingen onoverzichtelijk en kan
dus mogelijk gevaarlijke situaties opleveren. Als je op de Haasroodsestraat richting
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Haasrode rijdt en je nadert de Kouterstraat heb je geen zicht op het verkeer in de
Kouterstraat, omgekeerd is eveneens waar, als je op de Kouterstraat richting Haasrode rijdt
en je nadert het kruispunt heb je ook geen zicht op het verkeer komende vanuit
Expresweg.
Het verkeer komende van de Kouterstraat moet voorrang verlenen in beide richtingen op
dat van de Haasroodsestraat door middel van omgekeerde driehoeken op het wegdek
(haaientanden) en verkeersbord B1. Er staat volgens het plannetje eveneens een spiegel
aan de overkant van het kruispunt. Er dient ook zeker een spiegel geplaatst te worden op
de hoek van de Kouterstraat met de Haasroodsestraat zodat men zicht krijgt op het verkeer
komende van de Bierbeekstraat.
Als blijkt dat de verkeerssituatie ten gevolge van de uitrijdende vrachtwagens te
gevaarlijk wordt, zal het advies zijn om de voorrang aan rechts af te pakken in de
Kouterstraat en om te zetten naar een B1 met onderbord M10 bij het uitrijden van de
Kouterstraat (haaietanden zijn trouwens niet verplicht). In dat geval wordt de
Bierbeekstraat ter hoogte van de Kouterstraat een voorrangskruispunt in gevolge
verkeersborden B15.
Ondanks deze maatregelen zou een bijkomend verkeersbord A51 met onderbord
“Opgepast fietsers”, moet vervangen worden door “M10”, geplaatst op de Kouterstraat kort
aan het kruispunt, zeker bijdragen om de verkeersveiligheid van deze groep bestuurders
ten goede te komen.
Er werd geen parkeerverbod gevraagd voor de Kouterstraat tussen de in en uitrit van de
werf. Ons advies is om dit toch te voorzien en in beide richtingen. Normaal wordt er weinig
geparkeerd op dat deel van de Kouterstraat, maar beter voorkomen dan genezen.
Er komt een parkeerverbod in beide richtingen op de Haasroodsestraat in de zone tussen
beide verplaatste zebrapaden, en in beide richtingen op de Kouterstraat tussen het
kruispunt met de Haasroodsestraat en de zuidelijke uitrit van de bouwwerf.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Snelheid
- het verkeersbord C43 (30km/uur) moet worden herhaald voor en na de Kouterstraat .
- het verkeersbord C43 (30km/uur) moet worden geplaatst aan het begin van
de Kouterstraat wanneer je erin rijdt vanuit de Bierbeekstraat.
Aankondiging A51
De wetgeving zegt dat je zoveel als mogelijk een pictogram moet gebruiken onder een
verkeersbord A51 (in dit geval wordt een A51 geplaatst met onderbord 'uitrit' vergezeld van
een pictogram van een vrachtwagen voor het verkeer op de Haasroodsestraat. (vrachtwagens uit een andere lidstaat van de EU kunnen meestal geen Nederlands lezen + een
A51 met onderbord M10 kan geplaatst worden aan de uitrit van de Kouterstraat)
Aankondiging A21
De voorziene oversteekplaatsen verschuiven wat verder van het kruispunt Kouterstraat/
Haasrodestraat, om conflicten tussen voetgangers en inrijdend vrachtverkeer maximaal te
voorkomen.
Indien je een oversteekplaats voor voetgangers wil aanduiden gebruikt men gewoon een
A21 dat ofwel op 150 meter voor de plaats van oversteek wordt aangebracht of met een
afstandsbepaling wanneer het bord op minder lange afstand wordt geplaatst als 150 meter.
Reisweg zwaar vervoer
De reisweg van het zwaar vervoer moet voor de aan- en afvoer gebeuren via
Haasroodsestraat, Bierbeekstraat en N25/Expresweg!
NIET via de Blandenstraat/Dassenstraat (Haasrode).
Belangrijke afspraken
Bewoners inlichten van de mogelijke hinder en tijdspanne van de werken en de
contactgegevens van de verantwoordelijke in geval van vragen/problemen.
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Belangrijk voor onze werking is dat de aannemer wordt verplicht om ons te verwittigen bij
hoogtijden van zwaar verkeer zodat we extra kunnen inzetten aan de lager gelegen
schoolomgeving.
We voorzien een keerpunt op de werfzone zelf, waardoor er meer uitrijdend verkeer
rechtstreeks naar de Haasroodsestraat kan. We beperken zo het zwaar verkeer dat de
volledige lus moet maken rond de werf, en deels de Kouterstraat gebruikt.
Er komt tijdelijk een verbreding van de Kouterstraat aan het kruispunt met de
Haasroodsestraat (= de noordzijde van de werf), zodat zwaar werfverkeer zonder
problemen de Haasroodsestraat kan oprijden
Met bijkomende spiegels en signalisatie proberen we dode hoeken voor vrachtwagens
maximaal te vermijden.
Geen signalisatie aanpassen (bijplaatsen, wegnemen, veranderen, ….) zonder overleg met
dienst infrastructuur van de gemeente Oud-Heverlee en/of politie.
De verantwoordelijke ziet er op toe dat de rijbaan elke dag na het sluiten van de werf de
rijbaan proper achterlaat.
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 (inwoners van de Kouterstraat per brief - verder ook info op website gemeente
en op website www.wzzdekouter.be.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190429 - 20190520 - Groenstraat
2 - Werfcontainer en bouwmaterialen - Bekrachtiging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 26 april 2019, te bekrachtigen.
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
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van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen: Groenstraat vanaf het
kruispunt met de Bogaardenstraat tot en met huisnummer 6
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Groenstraat tussen het
kruispunt met de Bogaardenstraat en huisnummer 6.
De opstelling van de verkeersborden moet, gezien de inname vrij kort achter een
onoverzichtelijke bocht ligt, omgekeerd worden op gesteld. Dat wil zeggen dat de
B19 wordt geplaatst ter hoogte van huisnummer 6 in de richting van het kruispunt
met de Bogaardenstraat en de B21 in de Groenstraat ter hoogte van het kruispunt
richting Korbeekdamstraat.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden in beide richtingen:
X Groenstraat vanaf het kruispunt met de Bogaardenstraat tot en met huisnummer 6 in
beide richtingen door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type
X.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor 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.
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of
door gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
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.
Beide instelling van de werfzone en plaatsing van de container en bouwmaterialen
minstens 10 m van het kruispunt verwijderd blijven.
Te allen tijde minstens 3 m doorgang laten op de rijbaan voor de hulpdiensten.
Zowel de container als de bouwmaterialen dienen te worden voorzien van de nodige
signalisatie.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
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Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190430 - 20190507 - Onze-LieveVrouwstraat 84A - Betonpomp en bouwmaterialen - Bekrachtiging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 26 april 2019, te bekrachtigen.
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:
De betonpompwagen zal het fiets- en voetpad volledig innemen door de uitstaande
steunpoten . Dit dient voldoende en correct gesignaleerd en afgesloten voor voetgangers
en/of fietsers. We hebben contact genomen met aanvrager die ons meedeelde dat de
poten van de betonpompwagen enkel langs de kant van de woning worden uitgezet en niet
kant rijbaan.
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: Onze-LieveVrouwstraat 84A te Vaalbeek.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 Onze-Lieve-Vrouwstraat 84A te
Vaalbeek.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden behoudens vergunning:
X Onze-Lieve-Vrouwstraat 84 tot 86 te Vaalbeek in beide richtingen door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen 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
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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:
Er dient een noodfiets-/voetpad te worden voorzien op de rijbaan richting kruispunt lichten,
met een minimum breedte van 1 m en gesignaleerd met D10. Dit dient correct te worden
geplaatst zodat de weggebruikers niet in gevaar worden gebracht. De opstelling dient zo te
gebeuren dat het noodfietspad de helft van de breedte van de rijbaan niet overschrijdt.
Er dient ook steeds een minimum breedte te worden voorzien van minstens 3 m 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- 20190701 - 20190801 Haasroodsestraat 20 - 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 BU2019/218, goed te keuren voor
de periode van 01 juli 2019 tot en met 01 augustus 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: Haasroodsestraat ter
hoogte van huisnummer 20 - 22 (vermoedelijk staat er signalisatie in verband met de
werken aan “De Kouter”, deze kan best worden aangepast) rekening houdend met de
plaats van de container.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 Haasroodsestraat ter hoogte
van huisnummer 20 - 22
PARKEERVERBOD:
07 mei 2019

De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Haasroodsestraat ter hoogte van huisnummer 20 - 22 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
Gezien de periode van de plaatsing van de container ook een periode bevat dat er nog
geen bouwverlof is maar wel schoolvakantie zal het vermoedelijk minder druk zijn op de
Haasroodsestraat. De aanpassing van de snelheid kan dan best worden uitgebreid.
Zoals staat vermeld in de aanvraag zal er geen hinder zijn op het fiets/voetpad en dus
beschikbaar voor de weggebruiker.
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 - 20190513 - 20190517 - Pastoor
Tilemansstraat 1-21 - Proefproject Schoolstraat
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 BU2019/215, goed te keuren voor
de periode van 13 mei 2019 tot en met 17 mei 2019:
RIJBEWEGINGEN:
07 mei 2019

De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De verplaatsbare afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden
C3 + onderbord “Schoolstraat”.
Pastoor Tilemansstraat tussen het kruispunt met de Beekstraat en het kruispunt met de
Overwegstraat, elke dag tussen 8u15-9u en 15u15-16u, woensdag van 11u35-12u20 en op
vrijdag van 14u45-15u30.
Schoolstraat
- Voorbehouden voor fietsers en voetgangers.
- Uitzonderingen voor motorvoertuigen: Bewoners of houders van een garage,
hulpdiensten en vergunninghouders.
- Bestuurders dienen zich te houden aan: Stapvoets rijden, doorgang vrijwaren voor
fietsers en voetgangers, voorrang verlenen en of stoppen voor fietsers en voetgangers en
deze weggebruikers niet in gevaar brengen.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
X Beekstraat, Leuvensestraat, Pastoor Tilemansstraat in de rijrichting van Leuven.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Pastoor Tilemansstraat tussen het kruispunt met de Beekstraat en het kruispunt met de
Overwegstraat.
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:
Steeds doorgang voorzien van minstens 3m breed voor de hulpdiensten in de afgesloten
straten.
Buurtbewoners inlichten dat hun deel van de straat wordt afgesloten voor ALLE verkeer
zoals vermeld in dit advies.
Vragen aan de deelnemers, bezoekers, sympathisanten, …… zich op correcte wijze te
parkeren en eventueel het met de fiets of te voet komen aanmoedigen, dit gezien de
beperkte parkeermogelijkheden in de nabijheid van de school.
Goede afspraken met Delhaize om eventueel gebruik te maken van de parking.
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.

07 mei 2019

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 - 20190515 - 20190517- Alex
Vermaelenstraat - Wegeniswerken
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 BU2019/220, goed te keuren voor
de periode van 15 mei 2019 tot en met 17 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.
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.
De bewoners worden vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van de geplande werken en
termijn.
Daar we over niet meer gegevens beschikken gaan we ervan uit dat de Alex
Vermaelenstraat over de hele lengte die werd aangegeven zal onderbroken worden. Om
die reden geven we geen toelating tot uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Gezien de breedte van de rijbaan dient er geen parkeerverbod worden voorzien.
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.

07 mei 2019

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190514 - 20190514- Beekstraat
38-40 - Nutswerken
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 BU2019/219, goed te keuren voor
de periode van 14 mei 2019 tot en met 14 mei 2019:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3: Pastoor
Tilemansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat
X De opheffing van het éénrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de
afdekking van de relevante bestaande bebording: Pastoor Tilemansstraat vanaf het
kruispunt met de Beekstraat richting Overwegstraat
X De instelling van het dubbel richtingsverkeer in volgende straten door middel van
verkeersborden A39 + de afdekking van de relevante verkeersborden + verkeersborden
F45 of F45b: Pastoor Tilemansstraat tussen het kruispunt met de Overwegstraat en
Beekstraat
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
X Beekstraat, Leuvensestraat, Pastoor Tilemansstraat in de rijrichting van Leuven.
PARKEERVERBOD:
Er wordt parkeerverbod ingesteld op de Beekstraat 20m voor en 20m na het kruispunt met
de Pastoor Tilemansstraat behoudens vergunning op 14/05/2019 tussen 07.00u en 17.00 u
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Buurtbewoners en de school inlichten dat hun deel van de straat wordt afgesloten voor
ALLE verkeer op 14/05/2019.
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Indien de voetgangers worden gehinderd tijdens het uitvoeren van de werken moet er een
veilige plaats worden voorzien voor deze weggebruikers. (Minstens moeten de plaats van
de werken en de plaats van de voetgangers worden gescheiden).
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.
07 mei 2019

Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden en de Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert.
865.1 Structureel overleg gemeente Oud-Heverlee - WVB: agenda
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende agendapunten voor ter
bespreking op het structureel overleg met WVB op 17 mei:
- Naamsesteenweg:


Timing fase 1 en 2.



Stand van zake goedkeuring verlichtingsscenario door gemeente Oud-Heverlee en nietakkoord met overname van de verlichting.

- Geluidsschermen E40:


Timing en aard van de uitvoering.

 Stand van zake financiering van het project.
- Fietsbrug Expresweg N25:


Vraag naar toelichting subsidies voor ongelijkgrondse kruising van gewestwegen door
fietspaden. Komt deze brug in aanmerking?

- Onderhoud grachten aan complex E40:


Wie staat in voor het onderhoud grachten aan complex E40

- Overdracht groenonderhoud naar gemeente van kruispunt N25/N252.


Contactpersoon voor opmaak overeenkomst en voorafgaandelijk in orde zetten van
geheel.
- Contactpersoon in geval van wateroverlast thv Ecoduct (slikkers / pompen)
Bijkomend agendapunt:
- doven verlichting expressweg.
- aanpassen belijning expressweg.
874.1 - OMV/2018/79/OV - Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige
handelingen - Grezstraat (zuid) en Groenendaalstraat ZN , 3054 Vaalbeek - Beroepsschrift
omgevingsloket nr OMV_2018093048 van XXX.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om de voorziene rijweg
vernieuwing in de Grezstraat over een lengte van +- 35 m door te trekken tot en met de inrit van
de woning nummer 2, eigendom van XXX.
Kinderdagverblijf
624.13 - Week van de opvoeding 2019 - Ouderdag kinderdagverblijf 't Dol-fijn-tje
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de
ouderdag in het kinderdagverblijf op zaterdag 25 mei 2019.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
07 mei 2019

Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslagen
nummer 4 en 5 van de werfvergaderingen van 23 en 30 april 2019.
Personeel
397.2 - Aanstelling voltijds contractueel milieuambtenaar met arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist XXX, aan te stellen als voltijds
contractueel milieuambtenaar, met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar), voor
de duur van de afwezigheid van XXX, statutair milieuambtenaar.
Artikel 2: Deze arbeidsovereenkomst neemt een aanvang op 1 juni 2019 en eindigt op 31 mei
2020.
Artikel 3: Betrokkene wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal B1-B3, bij toepassing van
de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, met behoud van de reeds verworven
anciënniteiten en de meerekenbare diensten, maar in verhouding tot de werkelijke prestaties.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
879.1 - Aanvraag schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister (opname als tweede
verblijf)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag door de heer
Kwanten Henri om de woning gelegen Bierbeekstraat 10 te 3052 Blanden te schrappen uit het
gemeentelijk leegstandregister omdat het hier gaat over een tweede verblijf.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping uit het
gemeentelijk leegstandsregister van de woning gelegen Bierbeekstraat 10 te 3052 Blanden. Het
pand wordt opgenomen in de lijst van tweede verblijven.
874.1/OMV/2019/52/OV - OMV_2019046331 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX voor stedenbouwkundige handelingen te
Hazenfonteinstraat 39C, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Hazenfonteinstraat 39C, 3050 Oud-Heverlee.
874.1/OMV/2019/37/OV - OMV_2019030525 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX voor stedenbouwkundige handelingen te
Beukendreef 15, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Beukendreef 15, 3050 Oud-Heverlee.
874.1/OMV/2019/39/OV - OMV_2019024842 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning XXX namens Th!nk E BVBA voor stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten te
3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 124
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX namens Th!nk E
BVBA voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde
inrichtingen of activiteiten te Ophemstraat 124, 3050 Oud-Heverlee.

07 mei 2019

874.1/OMV/2019/30/OV - OMV_2019026535 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
aanleg van een zwembad - Bierbeekstraat 43, 3052 Oud-Heverlee en met als kadastrale
omschrijving 3e afdeling, sectie A 236 Z
Secretariaat
901 - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij - Aanduiding vertegenwoordiger
Overlegforum
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen duidt de heer Adri Daniëls aan als
gemeentelijk vertegenwoordiger bij de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij voor de
eerste vergadering van het overlegforum die doorgaat op woensdag 5 juni 2019 en alle
toekomstige toekomstige vergaderingen van dit orgaan.
Artikel 2: Het college besluit om deze beslissing over te maken aan de Provinciale Brabantse
Energiemaatschappij.
185.3 - Verslagen kerkfabrieken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 7 maart 2019 van de kerkfabriek Sint- Joris, Sint-Joris Weert.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 1 april 2019 van de kerkfabriek sint-Jan-Evangelist Blanden.
VrijeTijd
642.1 - Viering jubilarissen op 13 juni 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de
aanwezigheidslijst voor de viering van de jubilarissen.
646 - Evenement - Heerlijk Pragen 29 juni 2019 - Buurtcomité Pragen
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Heerlijk Pragen
door Buurtcomité Pragen op 29 juni 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden. Organisator moet zoeken naar een alternatieve locatie voor de tent, aangezien er
nu onvoldoende meter doorgang is voor de hulpdiensten.
646 - Zaalverhuur niet-erkende vereniging - JSFoundation 7 juli 2019 - Parochiezaal OudHeverlee
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de huur van de
Parochiezaal Oud-Heverlee door JSFoundation op 7 juli 2019 goed. Het dubbel huurtarief wordt
toegepast.
646 - Evenement - Schoolfeest HHOH 18 mei 2019
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het schoolfeest
door HHOH op 18 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden. Het
politioneel advies moet worden opgevolgd.
624.91 - Fondsenwerving Stichting Onze Kleine Weeskinderen 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Stichting Onze Kleine
Weeskinderen om van 1 mei 2019 tot en met 16 juni 2019 haar Face-to-Face
fondsenwervingsactiviteit te laten plaats vinden.

07 mei 2019

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190517 - 20190519 AANPASSING DATA AFSLUITING - 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.

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 voor
de periode van 17 mei 2019 om 10.00 uur tot 19 mei 2019 om 14.00 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.
Vraag gebruik parochiezaal Oud-Heverlee
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Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit te antwoorden dat het vigerende
zaalverhuurreglement helaas niet voorziet in het gratis of aan verminderde prijs verhuren van
de zaal. Alle reglementen zullen in de loop van het jaar geëvalueerd worden, zo ook het
reglement met betrekking tot de verhuur van zalen. Het tarief zal aangepast worden en in lijn
gebracht worden met onze andere zalen.
Onderwijs
397.2 - Basisonderwijs: procedure aanstelling voltijds directeur aan de gemeentelijke
basisschool te Haasrode - aanstelling jury - bepaling examendatum en vaststelling van de
wijze van publicatie
Besluit
Artikel 1: XXX, directeur van de gemeentelijke basisschool Hoegaarden, XXX, directeur van de
gemeentelijke basisschool piramide-tilia Steenokkerzeel, XXX, pedagogische adviseur van
OVSG en XXX, adjunct-algemeen directeur worden aangeduid als juryleden voor de schriftelijke
en mondelinge proeven die plaatsvinden op maandag 17 juni 2019.
Artikel 2: De vacatures kenbaar te maken via publicatie:
- op de gemeentelijke website
- op de websites van de VDAB en OVSG
- via een mailbericht aan de leerkrachten van de gemeentelijke basisscholen en de academie
De Vonk.
Artikel 3: De vergoedingen voor deze juryleden worden toegekend zoals dit werd vastgelegd in
het reglement over de vergoedingen van de examencommissie en goedgekeurd door de
gemeenteraad op 12 november 2013.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
901 - Creadiv NV - Algemene vergadering van 7 juni 2019 - Bepaling van het mandaat van de
vertegenwoordiger
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad van Oud-Heverlee besluit om:
- de agendapunten van de algemene vergadering van Creadiv NV van 7 juni 2019, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 5 april 2019, op basis van de bekomen documenten goed te
keuren
- de heer Mattias Bouckaert, vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Creadiv
NV, mandaat te verlenen om tijdens de de algemene vergadering van Creadiv NV van 7 juni
2019 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad van 26 maart
2019.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van de voormelde beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over
te maken aan de NV Creadiv NV, ter attentie van de heer Claerhout, Diestsesteenweg 126,
3210 Lubbeek.
205.9 - Adviesraden - nieuwe samenstelling raad lokale economie
Besluit
Artikel 1: De adviesraad lokale economie wordt als volgt samengesteld voor de periode 20192024:
1. Stemgerechtigde leden
Van Nuland Yves, Vlierbeekstraat 8, 3052
Van Rossen Edward, Waversebaan 111, 3050
De Jonghe Werner, Waversebaan 258, 3050
Vansteenvoort Hilde, Neerveldstraat 14, 3051
Durnez Johan, Waversebaan 134 A, 3050
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Jans Dominique, Beekstraat 25, 3051
Behets Quintin, Ophemstraat 45, 3050
Verelst Johan, Dalemstraat 6A, 3053
Moeys Stijn, Kasteelstraat 4, 3051
Bourgois Charles, Weidestraat 5, 3050
Derde Hilde, Ophemstraat 139, 3050
Cocquyt Patrick, Kerselarenlaan 10A, 3050
Lemahieu Annemie, Parkstraat 113, 3053
Vanvlasselaer Jos, Maurits Noëstraat 133, 3054
Vanhollebeke Roel, Bovenbosstraat 114, 3053
Nelissen Niky, Hollestraat 14, 3051
Vanderstukken Roland, Parkstraat 113, 3053
2. Niet-stemgerechtigde leden
Deferme Sven, Vinkenbosstraat 30, 3053
Vleminckx Paul, Monarkenweg 50, 3050
Deskundige lokale economie
901 - Intergemeentelijke Vereniging Interleuven - Algemene vergadering van 18 juni 2019 Bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad van Oud-Heverlee besluit om:
- de agendapunten van de algemene vergadering van Intergemeentelijke Vereniging
Interleuven van 18 juni 2019, zoals opgenomen in de uitnodiging van 17 april 2019, op basis
van de bekomen documenten goed te keuren
- mevrouw Fien Gilias, gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
de Intergemeentelijke Vereniging Interleuven, mandaat te verlenen om tijdens de de algemene
vergadering van 18 juni 2019 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de
gemeenteraad van 26 februari 2019.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van de voormelde beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over
te maken aan de Intergemeentelijke Vereniging Interleuven.
901 - Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer Hofheide - Gewone
Algemene Vergadering van 26 juni 2019 - Bepaling van het mandaat van de
vertegenwoordiger
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad van Oud-Heverlee besluit om:
- ingevolge het ontslag van de heer Jos De Wachter als gemeenteraadslid,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan te duiden als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Hofheide voor de
algemene vergadering van 26 juni 2019 en voor de verdere legislatuur 2019-2024
- de agendapunten van de algemene vergadering van Hofheide, Intergemeentelijke
samenwerking voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, van 26 juni 2019, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 25 april 2019, op basis van de bekomen documenten goed te
keuren
- xxxxxxxxxxxxxxxx, vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Hofheide,
mandaat te verlenen om tijdens de de algemene vergadering van Hofheide van 26 juni 2019 te
handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2019.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het mandaat van de vertegenwoordiger voor iedere
afzonderlijke vergadering opnieuw te bepalen.
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Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van de voormelde beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over
te maken aan de Hofheide.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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