Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 04 juni 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 93.777,36 EUR voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019003080, 2019003125, 2019003144,
2019003148, 2019003150-3151, 2019003164.
Financien
484.244 - Belasting op leegstand 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de vaststelling en
uitvoerbaar verklaring, in toepassing van het decreet van 30 mei 2008, van het belastingkohier
op de leegstand voor het aanslagjaar 2019.
484.06 - Bezwaarschrift contantbelasting voor de inzameling van het huishoudelijk afval
2018/2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist de belastingplichtige, XXX, met
kohierartikel nummer OUE/19/03/010, niet te ontlasten voor het bedrag van 20,16 euro.
Betrokkene heeft de GFT container nog in bezit. Bijgevolg wordt er een maandelijkse huurprijs
aangerekend. Indien betrokkene niet meer over de container wenst te beschikken dient hij
contact op te nemen met Ecowerf, zodat de container kan opgehaald worden.
Ingevolge de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen dd. 15 december 2015 (artikelen 17-21) dient iedere woning verplicht
te beschikken over een container voor het restafval. Voor deze container wordt eveneens een
maandelijkse huurprijs aangerekend.

Infrastructuur
861.5 - Verzwaring elektriciteitsaansluiting TC Meerdaal
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het verzwaren
van de elektriciteitsaansluiting naar 55,4 kVA.
Artikel 2: De kosten voor deze verzwaring worden geboekt onder de exploitatiebudgetten
"2019/6103010/WELZ/0740 -- Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen/Sport" en "2019/6103001/WELZ/0740 -- Benodigdheden voor gebouwen/Sport".
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190624 - 20190624 Bierbeekstraat 131A - Plaatsen verhuiswagen
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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 BU2019/269, goed te keuren voor
de periode van 24 juni 2019 tot en met 24 juni 2019:
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Bierbeekstraat van huisnummer 129 tot 131 A (15m) 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
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:
Steeds doorgang van minstens 3 m breedte vrijwaren voor hulpdiensten en de lijnbus.
Oppassen voor de voetgangers die het voetpad gebruiken aan de kant waar de
verhuiswagen staat.
Er werd geen aanvraag gedaan voor een verhuislift.
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 - 20190303 - 20190630 - Laatste fase
werken N25, ecoduct en fietsersbrug - Bekrachtiging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
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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 29 mei 2019, te bekrachtigen.
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
Het bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/
politieverordening toegevoegd bij de aanvraag.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
De groentijden dienen bepaald te worden door de wegbeheerder, zijnde Wegen en
Verkeer. De politie beschikt over te weinig informatie om de groentijden te bepalen. Wij
spreken ons hier dus niet over uit.
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.
Personeel
397.2 - Personeel - Vakantiejob 2019 - Dienst Infrastructuur
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX aan te stellen als voltijds
technisch beambte groendienst met een arbeidsovereenkomst van jobstudent van 1 juli 2019
tot en met 31 juli 2019.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX aan te stellen als voltijds
technisch beambte groendienst met een arbeidsovereenkomst van jobstudent van 1 augustus
2019 tot en met 31 augustus 2019.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX aan te stellen als voltijds
technisch beambte groendienst met een arbeidsovereenkomst van jobstudent van 1 augustus
2019 tot en met 31 augustus 2019.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX aan te stellen als voltijds
technisch beambte groendienst met een arbeidsovereenkomst van jobstudent van 16 augustus
2019 tot en met 15 september 2019.
Artikel 5: Betrokkenen zullen bezoldigd worden op basis van de weddenschaal E1 - trap 0, bij
toepassing van de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, voor wat de anciënniteit
en de meerekenbare diensten betreffen en in verhouding tot de werkelijke prestaties.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.2/OMV/2019/15/VV - OMV_2018147040 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
verkavelen van gronden - Bovenbosstraat 95 - 97, 3053 Haasrode en met als kadastrale
omschrijving 4e afdeling, sectie B 8T2 en 8C3
87 - Vraag tot mogelijkheid oprichten van woning in tweede orde - Kerkstraat, Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van dhr.
Jean Volders inzake de mogelijkheid tot bebouwing van het goed gelegen te Kerkstraat ZN,
kadastraal gekend 4e afdeling, sectie C, nr. 143R.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het voormelde goed niet in
aanmerking komt voor de oprichting van een woning in tweede orde.
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874.1/OMV/2019/40/OV - OMV_2019035756 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een eengezinswoning - Reigersstraat 2A, 3051 Sint-Joris-Weert
874.1/OMV/2019/34/OV - OMV_2019030693 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een eengezinswoning in halfopen orde (art. 4.4.1) - Reigersstraat 2, 3051 SintJoris-Weert
877.4/2019-1 - Aflevering stedenbouwkundig attest - het afsplitsen van een bouwgrond
gelegen in de Leuvensestraat 29B te 3051 Sint-Joris-Weert
Secretariaat
Igo Leuven - Verslagen Raad van Bestuur
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de link, overgemaakt door Igo
Leuven, die leidt naar de verslagen van de raad van bestuur.
VrijeTijd
652 - Aanwerving monitoren voor kleuter- en omnisportweek van 1 tot 5 juli 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat volgende monitoren
worden vergoed voor 40 uur aan € 14,7857 per uur = € 591,43:
XXX
XXX
Artikel 2: Volgende monitoren worden vergoed voor 40 uur aan € 11,7000 per uur = € 468,00:
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Artikel 3: Volgende monitoren worden vergoed voor 32 uur aan € 11,7000 per uur = € 374,40
XXX
XXX
Artikel 4: Volgende monitor wordt vergoed voor 8 uur aan € 11,7000 per uur = € 93,60
XXX
XXX
624.91 - Communicatiekanalen Wereldraad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de aanmaak
van een facebook pagina en een online opslagplaats over/voor de Wereldraad. Deze worden
beheerd door de werkgroep communicatie van de wereldraad.
646 - Evenement - Schoolfeest Hazensprong 23 juni 2019 - XXX
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het Schoolfeest
door de Hazensprong op 23 juni 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - MTB Toertocht 1 september 2019 - Natuurvrienden Haasrode
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Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een MTB
Toertocht door Natuurvrienden Haasrode op 1 september 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Zomerfeest 6-7-8 september 2019 - Zomerfeestcomité Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het Zomerfeest
door het Zomerfeestcomité op 6-7-8 september 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden. Het politioneel advies moet worden opgevolgd. Het gebruik van een
geluidsmeter is verplicht tijdens de optreden van zaterdagavond. Geluidscategorie 2 wordt
toegelaten tot 00.00 uur op zaterdagavond. Kermiskramen of catering-stands moeten de nodige
documenten tijdig binnenbrengen.
646 - Evenement - Vlierbeekriders Classic 7 september 2019 - Vlierbeekriders vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Vlierbeekriders Classic door Vlierbeekriders vzw op 7 september 2019 goed, mits het opvolgen
van de opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Sortie Blues 14 september 2019 - De Sortie
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Sortie Blues
door de Sortie op 14 september 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
Het politioneel advies dient te worden opgevolgd, de wet op het schenken van alcohol aan
minderjarigen moet worden nageleefd en het gebruik van een geluidsmeter is verplicht.
646 - Evenement - Dome Festival 20 september 2019 - Jeugdraad Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het
Domefestival door de Jeugdraad op 20 september 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden. Bewoners moeten worden verwittigd, geluidsmeter moet worden
gebruikt, alcohol-wet moet worden nageleefd, ambulante handel moet gemeld worden, security
moet worden doorgegeven aan de politie.
646 - Evenement - Familiedag VHL 7 september 2019 - VHL
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Familiedag
door VHL op 7 september 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
652 - Aanwerving vrijwilligers Start to MTB 2.0
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om XXX en XXX per les
een vrijwilligersvergoeding van 30€ te geven.
Onderwijs
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 Hazensprong staat verlenging van
halftijdse loopbaanonderbreking (medische bijstand) toe, in toepassing van de onderrichtingen
met ingang van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 aan XXX, leerkracht aan de gemeentelijke
basisschool de Hazensprong.
Artikel 2: Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, en het betrokken personeelslid.
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Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
874.1 - OMV/2018/148/OV - Beslissing over het stratentracé voorzien in de
omgevingsvergunningsaanvraag inzake stedenbouwkundige handelingen - Milsestraat 54 Kerkstraat 2B, 3053 Haasrode
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het voorgestelde gewijzigde tracé van de buurtweg 28, de
Kerkstraat, zoals voorzien in de omgevingsvergunningsaanvraag inzake de renovatie van het
bestaande hoekpand, de afbraak van aanbouwen en de oprichting van een nieuwe
eengezinswoning en carport te Milsestraat 54 - Kerkstraat 2B, Haasrode goed.
Artikel 2: De strook grond met een oppervlakte van 10m² zoals weergegeven op het plan inzake
de grondafstand opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag dient kosteloos aan de
gemeente afgestaan te worden en op gelijk niveau gebracht met de bestaande wegenis en/of
vrijgemaakt van alle obstakels en beplantingen. De kosten van de opgelegde werken, de akte
van notaris en de plannen vallen ten laste van de aanvrager. Het metingsplan van de
grondafstand dient digitaal bezorgd te worden aan de gemeente en de nieuwe rooilijn dient met
coördinaten vastgelegd te worden op gebouwen.
Artikel 3: De gemeenteraad duidt de burgemeester en algemeen directeur aan tot het
ondertekenen van de akte van grondafstand.
205.9 - Adviesraden - nieuwe samenstelling sportraad
Besluit
Artikel 1: De adviesraad sportraad wordt als volgt samengesteld voor de periode 2019-2024:
Gert Billen (voorzitter - onafhankelijk), Karel Saenen (ondervoorzitter - Blavasport), Nele
Craninckx (secretaris - Danshuis), Hans Mouton (SVK), Philip Perdieus (SVK), Jean Decoster
(seniorenraad), Colette Declercq (seniorenraad), Marc Steeno (Meerdaalhof), Stany Nys
(Stormvogels), Ludo Boghe (Natuurvrienden Haasrode), Louis Van Cleynenbreugel (Okra
Haasrode), Pascal Wellemans (WTC Blanden), Petra Mertens (VHL), Miet Nelissen (TCM), Eric
Roossens (TCM), Yvonne Drenth (TCM), Henri Bruggemans (Wevok), Michel Bruggemans
(Wevok), Peggy Vansantvoet (Pump vzw), Danny Huens (onafhankelijke), Jos Dereckx
(Skippies), Willy Santermans (VK Sint-Joris-Weert), Lisette Melotte (KVLV), Tim Adams
(Downhill Bikers), Michel Degroote (OHL), Joris Vanderveeren (Zoetwatervissers), Joeri
Vanslembroeck (onafhankelijk), Ludo Vanderwegen (Meerdaalspurters), Bram Holemans
(Meerdaalspurters), Jan Paredis (onafhankelijk), Marc Vanderwegen (Meerdaal 2000)
205.9 - Adviesraden - nieuwe samenstelling jeugdraad
Besluit
Artikel 1: De adviesraad jeugdraad wordt als volgt samengesteld voor de periode 2019-2024:
Gertjan Vandezande (voorzitter - onafhankelijk), Bram Vanmeerbeek (ondervoorzitter onafhankelijk), Valerie Vandenbempt (secretaris - JP), Melvin Gilias (Scouts Haasrode),
Thibault Vulsteke (Scouts Haasrode), Jeroen Nagels (Scouts Sint-Joris-Weert), Pierre
Huyskens (Op Post), Bram Dumoulin (Op post), Wesley Wellens (Speelplein Don Bosco), Lisse
Fort (Speelplein Don-Bosco), Jakob Michiels (Chiro Blanden), Jutta Bruninx (Chiro Blanden),
Fien Smessaert (Chiro Oud-Heverlee), Maartje Jongbloet (Chiro Oud-Heverlee), Ward
Paridaens (Chiro Oud-Heverlee), Liesbet Vermalen (De Kleine Johannes), Carine Spiloes (De
Kleine Johannes), Marike Dewulf (Violet), Wouter Paridaens (onafhankelijk), Jelle Vanderveken
(Joow), Ramon Clonen (Joow),
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