Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 18 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 559.672,37 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019003205, 2019003211-3213, 2019003215,
2019003235-3240, 2019003256-3266, 2019003270, 2019003273, 2019003286, 2019003290,
2019003295, 2019003297-3301.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190701 - 20190831 Waversebaan 173 - Plaatsen stelling
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 BU2019/263, goed te keuren voor
de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 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.
Richting Leuven tijdig (50m voor huisnummer 173) aankondigen dat de fietsers op de
rijbaan komen.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 50
km/uur naar 30 km/uur door middel van verkeersborden C43 (30 km/uur) + de afdekking
van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
Waversebaan vanaf 150 m voor en 25 m voorbij huisnummer 173 in beide richtingen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 op de Waversebaan 25m voor
huisnummer 173 in beide richtingen.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing
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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.
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer
Plaats van de fietsers/voetgangers als ze op de rijbaan moeten komen, afschermen zoals
wettelijk verplicht is om hun veiligheid te garanderen.
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.
581.11 - Mobiliteit - Chicanes M. Noestraat
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het dossier en
besluit om de chicane in de M. Noestraat ter hoogte van vijver nummer 5 een zestigtal meter
naar de ingang van gehucht Pragen te verplaatsen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het dossier en
besluit om nieuwe verkeersremmende elementen (een element van een chicane en een fysieke
beschermend parkeerzone van 3 plaatsen) te plaatsen bij de ingang van het gehucht Pragen
komende van Vaalbeek.
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865.1 - R/002743 - Afkoppeling oppervlaktewater van de riolering in de Molenstraat Goedkeuring Proces-Verbaal van Voorlopige Oplevering
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt het Proces-Verbaal van Voorlopige
Oplevering goed.
Artikel 2: De ondertekende aanvaarding van het Proces-Verbaal van Voorlopige Oplevering
wordt overgemaakt aan het studiebueau d+a Concult.
961.5 - Beekstraat 23 - Goedkeuring plaatsbeschrijving openbaar domein
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plaatsbeschrijving
opgemaakt door ingenieur landmeter-expert Liva Marynen, Zoetewei 98 te 2580 Putte, in
opdracht van Verbo bvba, Acaciastraat 11a te 2440 Geel.
961.5 - Haasroodsestraat 57 - Goedkeuring plaatsbeschrijving openbaar domein
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plaatsbeschrijving
van het domein gelegen te Haasroodsestraat 57 te Blanden, opgemaakt door landmeter-expert
Ronny Van Eester, Wommelgemsesteenweg 134 te 2531 Boechout, in opdracht van Swillen
Jan bvba, Opvelpsestraat 62A te 3360 Bierbeek.
861.2 - Modernisatie lift GBS Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepen besluit de opdracht voor de modernisatie
van de lift van Haasrode te gunnen aan de financieel meest voordelige bieder, zijnde Otis NV,
A. Gossetlaan 28A te 1702 Dilbeek tegen het bedrag van € 20.300,00 excl. BTW zijnde €
21.518,00 incl. BTW.
Artikel 2: De kredieten voor het uitvoeren van deze opdracht zijn voorzien in het
investeringsbudget, onder de budgetsleutel “Verbeteringswerken aan gebouwen - lagere school
- 2019/2210000/WELZ/0800/999LSALG
581.11 - Mobiliteit - Onderzoek Brainestraat
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het onderzoek en
besluit om een proefproject op te starten waarbij enerzijds de Brainestraat wordt geknipt voor
het kruispunt met de Kloosterweg komende van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en anderzijds een
zone-30 in de Brainestraat in te stellen.
Artikel 2: Voorafgaand aan de uitvoering van dit proefproject wordt een nieuw overleg met de
inwoners van de Brainestraat georganiseerd.
261.8 - Aankoop van een bestelwagen voor de technische dienst - Meerkost plaatsing
tussenschot
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de plaatsing van
een stalen tussenschot in de nieuwe bestelwagen Fiat New Ducato Maxi M--H2 3.0 CNG.
Artikel 2: De firma Claeskens nv in wordt in kennis gesteld van de goedgekeurde meerprijs.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190801 - 20190930 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.
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De afsluiting van de wegen enkel gebeurt op de dagen dat er daadwerkelijk werken
worden uitgevoerd.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/143bis, goed te keuren
voor de periode van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 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 - 20190720 - 20190720 Bierbeekstraat 15A - Plaatsen verhuiswagen en lift
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 BU2019/282, goed te keuren voor
de periode van 20 juli 2019 tot en met 20 juli 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
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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:
Bierbeekstraat tussen de oplichtende “zone 30” borden en de vaste “einde zone 30” borden
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7, in de Bierbeekstraat vanaf de
oversteekplaats (inbegrepen) ter hoogte van huisnummer 17 en het kruispunt met de
Banhagestraat.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of
door gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Minstens 3 m doorgang laten voor de hulpdiensten.
Het voet- en fietspad dienen aan de kant van de woning te worden afgesloten over de hele
lengte van de opstelling van wagen en lift, vanaf het ogenblik dat de lift wordt opgesteld tot
deze terug wordt aangehangen.
De voetgangers dienen de oversteekplaatsen te gebruiken (A21) en voor de fietsers wordt
ter hoogte van de werken een noodfietspad voorzien.
Voor de opstelling en inname van het openbaar domein worden het fiets- en voetpad
voorzien. We kiezen deze optie omdat er anders voetgangers of fietsers zich toch
voorbij/onder de lift willen wringen wat een gevaarlijke situatie kan creëren en dit kan
tevens de werkende mensen hinderen.
De Lijn verwittigen omdat er een halte ligt net op de plaats waar de wagens zullen worden
opgesteld.
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.
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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190624 - 20190624 - Milsestraat
50 - Plaatsen verhuiswagen en lift
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 BU2019/284, goed te keuren voor
de periode van 24 juni 2019 tot en met 24 juni 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
Op de plaats van de inname is reeds een zone 30 ingesteld.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen
ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Milsestraat over de ganse
lengte van het appartementsgebouw.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing
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.
Minstens 3 m doorgang laten voor de hulpdiensten.
Het voetpad dient aan beide kanten van de inname te worden afgesloten en dit vanaf de
opstelling van de lift tot wanneer deze terug wordt aangehangen.
De voetgangers dienen de oversteekplaatsen te gebruiken waar kan. Gezien de plaats
waar de inname (zoals de zone 30)is voorzien, voorzien we geen noodvoetpad.
Voor de opstelling en inname van het openbaar domein wordt ook het voetpad voorzien.
We kiezen deze optie omdat er anders voetgangers zich toch voorbij/onder de lift willen
wringen wat een gevaarlijke situatie kan creëren en dit kan tevens de werkende mensen
hinderen.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
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Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag
nummer 11 van de werfvergadering van 11 juni 2019.
Personeel
397.2 - Aanstelling deeltijds contractueel technisch beambte keukenhulp - Kinderdagverblijf
- Verlenging
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX, verder aan te stellen als
deeltijds contractueel technisch beambte keukenhulp (E1-E3) (0,4 VTE), met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, die een aanvang neemt op 01 september 2019 en
eindigt op 29 februari 2020.
Artikel 2: Betrokkene zal bezoldigd worden op basis van de weddeschaal E1-E3 , 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.
397.2 - Vervanging statutair medewerker dienst burgerzaken tijdens onbezoldigd verlof:
aanwerving contractueel medewerker dienst burgerzaken met
vervangingsovereenkomst/arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en jobstudent
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist XXX, aan te stellen als voltijds
contractueel administratief medewerker burgerzaken met vervangingsovereenkomst, voor de
duur van de afwezigheid van mevrouw Vicky Van Meensel, statutair medewerker dienst
burgerzaken.
Artikel 2: Deze arbeidsovereenkomst neemt een aanvang op 1 juli 2019.
Artikel 3: Betrokkene wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal C1-C3, 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
874.1/OMV/2019/69/OV - OMV_2019059576 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door XXX namens XXX voor stedenbouwkundige
handelingen"» te Blandenstraat 130, 3053 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 namens de heer
XXX voor stedenbouwkundige handelingen te Blandenstraat 130, 3053 Oud-Heverlee.
874.2 - OMV/2018/155/VV - Verlening van de omgevingsvergunning tot het verkavelen van
gronden - Bergenstraat 67, 3053 Haasrode
874.02 - OMV/2019/75/ME - Aktename van een melding voor stedenbouwkundige
handelingen - Bovenbosstraat 31, 3053 Haasrode
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Besluit
Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen te Bovenbosstraat 31, 3053
Haasrode, kadastraal bekend: Afdeling 4 sectie B nr. 29G. De werken opgenomen in dit dossier
kunnen aangevat worden.
Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal
deel uit van de meldingsakte.
874.02 - OMV/2019/76/ME - Aktename van een melding voor stedenbouwkundige
handelingen - Onze-Lieve-Vrouwstraat 3, 3054 Vaalbeek
Besluit
Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen te Onze-Lieve-Vrouwstraat 3,
3054 Vaalbeek, kadastraal bekend: Afdeling 2 sectie A nr. 91V. De werken opgenomen in dit
dossier kunnen aangevat worden.
Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal
deel uit van de meldingsakte.
874.1/OMV/2019/35/OV - OMV_2019016707 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
oprichting van een eengezinswoning in halfopen orde - Duivenstraat 23, 3052 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/46/OV - OMV_2019042466 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
bouw van 2 eengezinswoningen - Dassenstraat 46, 3053 Oud-Heverlee
74.1/OMV/2019/29/OV - OMV_2019024249 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een ééngezinswoning (art. 4.4.1) - Ruitersweg 6, 3050 Oud-Heverlee
854 – Operatie Proper 2018/2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist de cheque te overhandigen op de
laatste schooldag bij de uitreiking van de diploma's.
Secretariaat
901 - PBE Toekomstfonds - Overlegforum 5 juni 2019 - Verslag en prestatie
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie en de
documenten, ontvangen naar aanleiding van het eerste Overlegforum dat plaatsvond op 5 juni
2019, met betrekking tot het Toekomstfonds PBE.
508.1 - Kennisname eindconclusie schadedossier XXX
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eindconclusie van
de politierechtbank te Leuven inzake het schadedossier gemeente Oud-Heverlee versus XXX.
901 - Cipal dienstverlenende vereniging - Open brief omtrent bewust foutief rondgestrooide
informatie - V-ICT-OR
VrijeTijd
641 - Kennisname sportieve fietsroute in het Dijleland
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag
van het overleg betreffende de sportieve fietsroute in het Dijleland.
646 - Evenement - Blokkenstraat Zomerfeest 7 juli 2019 - Blokkenstraat Feestcomité
Besluit
18 juni 2019

Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het Zomerfeest
Blokkenstraat door Feestcomité Blokkenstraat op 7 juli 2019 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden en het politioneel advies.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190619 - 20190620 Petanquetornooi
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/BU250, goed te keuren voor
de periode van 19 tot 20 juni 2019 :
Parkeerverbod: instelling van onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden: Kartuizerstraat
(parking aan de kerk van Blanden) door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden
van het type X van 19 juni om 12.00 uur tot 20 juni om 19.00 uur.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN : toegangen naar de parking af sluiten voor alle verkeer door
middel van een C3 en nadarhekken.
Steeds mogelijkheid tot creëren van doorgang van minsten 3m breedte 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: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: /.
646 - Evenement - 25 jaar Joow 1 november 2019 - Joow vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van 25 jaar Joow
door Joow vzw op 1 november 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.
Onderwijs
397.255 - Basisonderwijs: aanstelling waarnemend zorgcoördinator aan de gemeentelijke
basisschool De Hazensprong
Besluit
18 juni 2019

Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, p/a Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool gemeentelijke basisschool De
Hazensprong Haasrode stelt aan met ingang van 5 juni 2019 voor de duur van de afwezigheid
van de titularis, XXX:
- XXX, in het bezit van het vereiste diploma, als waarnemend zorgcoördinator/onderwijzer
Opdracht: 8/36ste
Artikel 2: De leerkracht zal deelnemen aan alle activiteiten, ingericht door de gemeentelijke
basisschool De Hazensprong Haasrode.
Artikel 3: De leerkracht zal de wettelijke wedde ten laste van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs genieten.
Artikel 4: Deze beslissing ter kennis te brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de onderwijsinstelling en het betrokken
personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - aanstelling op proef directeur GBS Haasrode De Hazensprong
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit XXX aan te stellen als directeur
op proef van de GBS Haasrode per 1 september 2019.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen geeft de aangestelde directeur opdracht,
met de ondersteuning van pedagogisch adviseurs van OVSG, een beleidsplan op te stellen en
dit plan tijdens het begin van volgend schooljaar aan de leden van het college toe te lichten.
Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen stelt een beoordelingscommissie, van de
directeur tijdens de proefperiode, samen. Deze bestaat uit 2 externe beoordelaars en een
interne beoordelaar.
Artikel 4: het college van burgemeester en schepenen brengt deze beslissing tot aanstelling op
proef van XXX ter kennis aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap
voor Onderwijsdiensten.
Artikel 5: het college van burgemeester en schepenen beslist de deelnemende kandidaten op
de hoogte te brengen van het resultaat van hun deelname aan het examen (geslaagd/nietgeslaagd).
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