Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 25 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 240.072,32 voor het
dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019003151, 2019003306-3307, 20190033093317, 2019003320-3328, 2019003330, 2019003339, 2019003345, 2019003354, 2019003363,
2019003357, 2019003359.
Burgerzaken
572.102 - Niet-verlenging van een grafconcessie 1968/08
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de grondconcessie niet te
verlengen. Dit werd bepaald door het huishoudelijk reglement en het politiereglement
goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het retributie- en
belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Het einde van deze niet-verlengde concessie wordt bepaald op 30 september van het
vervaljaar.
572.102 - Niet-verlenging van een grafconcessie 1969/02
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de grondconcessie niet te
verlengen. Dit werd bepaald door het huishoudelijk reglement en het politiereglement
goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het retributie- en
belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Het einde van deze niet-verlengde concessie wordt bepaald op 30 september van het
vervaljaar.
572.102 - Verlenging van een grafconcessie 1995/04
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde verlenging voor
de grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening houdend
met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement
en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het
retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze verlengde concessie vangt aan op 21 mei 2019, de datum van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen. Het einde van deze verlengde concessie wordt
bepaald op 30 september van het vervaljaar.
572.102 - Verlenging van een grafconcessie 1999/02
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde verlenging voor
de grondconcessie voor 2 licha(a)m(en) voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening
houdend met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk
reglement en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en
het retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze verlengde concessie vangt aan op 21 mei 2019, de datum van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen. Het einde van deze verlengde concessie wordt
bepaald op 30 september van het vervaljaar.
572.102 - Verlenging van een grafconcessie 1999/05
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde verlenging voor
de grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening houdend
met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement
en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het
retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: deze verlengde concessie vangt aan op 21 mei 2019, de datum van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen. Het einde van deze verlengde concessie wordt
bepaald op 30 september van het vervaljaar.
572.102 - Verlenging van een grafconcessie 1999/04
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde verlenging voor
de grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening houdend
met eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement
en het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het
retributie- en belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze verlengde concessie vangt aan op 21 mei 2019, de datum van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen. Het einde van deze verlengde concessie wordt
bepaald op 30 september van het vervaljaar.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/15
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven op datum van 25 juni 2019, datum van de zitting van het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
Financien
484.244 - Milieubelasting 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de vaststelling en
uitvoerbaarverklaring, in toepassing van het decreet van 30 mei 2008, van het belastingkohier
op de milieubelasting voor het aanslagjaar 2019.
ICT
281.03 - Deelname project Wifi4eu - toegekende voucher - geraamde kostprijs
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist geen verder gebruik te maken
van de verkregen voucher in het kader van het wifi4EU project.
Infrastructuur

25 juni 2019

581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190701 - 20190703 Korbeekdamstraat 19 - Uitbreiding gasleiding
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 BU2019/292, goed te keuren voor
de data 1 juli 2019 tot en met 3 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:
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: Korbeekdamstraat van
huisnummer 17D tot 23.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Korbeekdamstraat van huisnummer 17D tot huisnummer 21 in beide richtingen door middel
van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds minimum 3 doorgang vrijwaren 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.
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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190703 - 20190715 - Groenstraat
35 - 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.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/286, goed te keuren voor
de periode van 3 juli 2019 tot en met 15 juli 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van
50 km/uur naar 30 km/uur door middel van de verkeersborden C43 ( 30 km/uur) + de
afdekking van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen: In de
Groenstraat te Oud-Heverlee 150m voor en 150m na de werfzone.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende
voorrangsregelingen: door middel van de verkeersborden B19 – B21 vergezeld van
verkeersborden A7.
PARKEERVEBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeeren/of stilstand verboden: Groenstraat , Oud-Heverlee van huisnummer 33 tot 37 langs
beide zijden door middel van de verkeersborden E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
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.
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 p 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 oranje-geel knipperlicht. De
doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
De inname van de rijbaan moet zo worden opgesteld zodat er steeds een doorgang
van 3 m breedte is voor hulpdiensten met andere woorden de werfzone mag het
midden van de rijbaan niet overschrijden.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
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Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190701 - 20190831 Banhagestraat/Bierbeekstraat - Proefsleuven afkoppeling Expresweg
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 BU2019/291, goed te keuren voor
de data 01 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de afsluiting van de volgende
straten d.m.v verkeersborden C3:
Banhagestraat vanaf het kruispunt met de Bierbeekstraat tot net voorbij de brug (richting
Leuven).
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b in de Banhagestraat vanaf het kruispunt met de Duivenstraat richting
Bierbeekstraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41 in de Bierbeekstraat, Naamsesteenweg, Duivenstraat, in
beide rijrichtingen.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
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 (zone voorzien tussen oplichtend zonebord en einde zonebord)
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen,
ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Bierbeekstraat vanaf het
kruispunt met de Banhagestraat en huisnummer 15A.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden in de Banhagestraat vanaf het kruispunt met de zijweg (voetweg 22) tot
net voorbij de brug richting Leuven door middel van verkeersborden E1 of E3 met
onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
25 juni 2019

De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Zeer voorzichtig zijn voor eventuele fietsers en voetgangers die door de werf/werkzone
flitsen.
Bewoners in de werf/werkzone en de Banhagestraat tot aan het kruispunt met de
Duivenstraat schriftelijk op de hoogte brengen van het mogelijk ongemak.
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:
Bewoners in de werf/werkzone en de Banhagestraat tot aan het kruispunt met de Duivenstraat
schriftelijk op de hoogte brengen van het mogelijk ongemak.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190624 - 20190712 Korbeekdamstraat 19A - Rioleringswerken
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/273, goed te keuren voor
de data 24 juni 2019 en 12 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:
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:
Korbeekdamstraat van huisnummer 17D tot 23.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
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Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Korbeekdamstraat van
huisnummer 19 tot en met 21.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Korbeekdamstraat van huisnummer 17D tot huisnummer 21 in beide richtingen door middel
van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds minimum 3 doorgang vrijwaren 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 - 20190624 - 20190712 Vlierbeekstraat 13 - Rioleringswerken
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/295, goed te keuren voor
de data 24 juni 2019 tot en met 12 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.
Mits bijkomende opmerkingen:
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Het bijgevoegde signalisatieplan kan worden gebruikt indien er tijdens de werken die
worden uitgevoerd steeds een vrije doorgang blijft van minimum 3 m breedte voor alle
verkeer. Indien deze breedte van doorgang niet kan worden gevrijwaard ( betreft een
smalle straat waarbij kruisen zeer moeilijk is) adviseren wij onderstaande richtlijnen.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de afsluiting van de volgende
straten door middel van verkeersborden C3 in de Vlierbeekstraat ter hoogte van
huisnummer 13
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b in de Vlierbeekstraat kruispunt met de Bovenbosstraat en kruispunt met de
Wijnbergstraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Vlierbeekstraat, Bovenbosstraat, Wijnbergstraat Vlierbeekstraat, in beide rijrichtingen.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Bewoners van de Vlierbeekstraat tijdig op de hoogte brengen van het mogelijke ongemak.
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 - 20190711 - 20190711 - Milsestraat
56 bus 11 - 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.
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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 BU2019/300, goed te keuren voor
de periode van 11 juli 2019 tot en met 11 juli 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
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:
Milsestraat tussen Keiberg en Kerkstraat
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen,
ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Milsestraat tussen Keiberg en
Kerkstraat
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Milsestraat, de 4 afgebakende parkeerplaatsen tegenover nr 56 en 56/A door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op
de openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich op
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of
door gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranjegeel knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds een doorgang vrijwaren van minstens 3m breedte.
Zowel bij het opstellen, afbreken als gebruik maken van de lift primeert de veiligheid van
werkmannen evenzeer als deze van alle weggebruikers. Geef niemand de kans onder de
lift te lopen tijdens het gebruik ervan.
Heb oog voor zichtbaarheid en signalisatie (fluo hesje is geen overbodige luxe).
Zaterdagmorgen kan het er druk zijn en het verkeer komende uit Keiberg en Kerkstraat
heeft vooraf geen zicht op jullie werkzone.
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.
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Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190621 - 20190624 Waversebaan 12 - Plaatsen container - 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 20 juni 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.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
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 ter hoogte van huisnummer 10 tot 14
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen,
ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
Op de Waversebaan ter hoogte van huisnummer 10 tot 14
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden indien van toepassing:
Waversebaan ter hoogte van huisnummer 12 door middel van verkeersborden E1 of E3
met onderborden van het type X. in beide richtingen
AARD VAN DE INNAMES:
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:
Container die op de rijbaan meer dan 1 dag blijft staan dient voldoende verlicht te zijn
tijdens de nacht. Zie signalisatie container onder “aard van de innames”.
Steeds 3 m doorgang vrijwaren.
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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OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag
nummer 12 van de werfvergadering van 18 juni 2019.
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Veiligheidscoördinatie
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
veiligheidscoördinator van het werfbezoek van 16 mei 2019.
Personeel
397.2 - Aanwerving jobstudent dienst burgerzaken
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist XXX, aan te stellen als jobstudent
administratief medewerker burgerzaken.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen beslist opdracht te geven een
studentenovereenkomst af te sluiten voor tewerkstelling van 8 juli tot en met 6 september 2019.
Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen beslist dat de jobstudent bezoldigd zal
worden op basis van de salarisschaal C1-C3, in toepassing van de bepalingen van de
rechtspositieregeling.
397.2 - Personeel - Aanvraag voltijds onbezoldigd verlof
Besluit
Artikel 1: Aan XXX, voltijds contractueel administratief medewerker ruimtelijke ordening en
stedenbouw (C1-C3), XXX wordt een voltijds onbezoldigd verlof toegestaan vanaf 21
september 2019, voor een periode van 12 maanden, bij toepassing van het Besluit Vlaamse
Gemeenschap van 2 december 2016, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 december
2016.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2019/70/VV - OMV_2019060058 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door Koenraad Kockaerts namens STUDIEKANTOOR
KOCKAERTS BVBA voor het verkavelen van gronden te Kauwereelstraat 28 t.e.m. 34 en
Groot Neerveld 23 t.e.m. 29
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevinsvergunning, ingediend door Koenraad Kockaerts
namens STUDIEKANTOOR KOCKAERTS BVBA voor het verkavelen van gronden te
Kauwereelstraat 28 t.e.m. 34 en Groot Neerveld 23 t.e.m. 29.
874.1/OMV/2019/63/OV - OMV_2019047909 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
na-isoleren van de woning - Leibeekstraat 6, 3050 Oud-Heverlee
Masterplan Zoet Water: projectfiche
874.1/OMV/2019/25/OV - OMV_2019020094 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
oprichten van een woning met carport - Waversebaan 154, 3050 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/48/OV - OMV_2019043041 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot de
aanleg van een zwembad, terras en poolhouse - Kartuizersstraat 37A, 3052 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/54/OV - OMV_2019045325 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
oprichten van een vrijstaande eengezinswoning - Neerveldstraat 8A, 3051 Sint-Joris-Weert
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874.1/OMV/2019/51/OV - OMV_2019045358 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van drie ééngezinswoningen in halfopen orde - Keiberg 60,62,64, 3053 OudHeverlee
752.2/OMV/2019/60/OV - OMV_2019023950 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door Paul Van Der Schueren namens OUD-HEVERLEE
LEUVEN CVBA voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of
activiteiten te Korbeekdamstraat 42, 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 namens OUDHEVERLEE LEUVEN CVBA voor voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde
inrichtingen of activiteiten te Korbeekdamstraat 42, 3050 Oud-Heverlee.
582.92 - Nieuw label diervriendelijke gemeente
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beginselverklaring
omtrent het nieuw label van diervriendelijke gemeente.
Secretariaat
205.9 - Adviesraden - Raad voor Lokale Economie - Ontwerpadvies beleidsplan
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het door de Raad voor
Lokale Economie opgemaakte advies betreffende het beleidsplan.
Sociale dienst OCMW
61 - Kennisname reactie seniorenadviesraad op het ontwerp 'Beleidsverklaring OudHeverlee'
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de reactie van de
seniorenadviesraad van 12 juni 2019 op het ontwerp 'Beleidsverklaring Oud-Heverlee'.
VrijeTijd
568 - Programma Open Monumentendag 8 september 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om tijdens de Open
Monumentendag op 8 september het voormalig Klooster van Franciscanen en Pro Arte
Christiana Vaalbeek open te stellen.
624.4 - Kunst-dam realisatie kunstwerk 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de realisatie van een
kunstwerk aan de Kunst-dam, uitgevoerd in Cortenstaal op basis van de geselecteerde
inzending binnen de opdracht woord.
646 - Erkenning vereniging - Weert On Fire
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een tijdelijke erkenning als
gemeentelijke vereniging toe te kennen aan de vereniging Weert on Fire.
Na het verstrijken van de periode van 6 maanden en na evaluatie wordt een procedure
opgestart voor definitieve erkenning.
646 - Evenement - Retro Party VII 5 oktober 2019 - Joow vzw
Besluit
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Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Retro Party VII
door Joow vzw op 5 oktober 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.
646 - Evenement - Bal Populaire/Cross/MTB wedstrijd 18 & 19 oktober 2019 - 3050 vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Bal
Populaire/Cross/MTB wedstrijd door 3050 vzw op 18 en 19 oktober 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. Vuurwerk wordt niet toegestaan. Toelating van ANB is een voorwaarde om de loop- en
MTB wedstrijd te organiseren.
646 - Evenement - Brainefeesten 7 september 2019 - Brainefeesten Comité
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Brainefeesten door het Brainefeesten Comité op 7 september 2019 goed, mits het opvolgen
van de opgelegde voorwaarden en het politioneel advies.
624.2 - Aanvraag speelstraat Klein Veldstraat
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot
speelstraat in de Klein Veldstraat van 15 juli tot 19 juli en van 26 augustus tot 30 augustus.
646 - Evenement - Recreatieve Fietstocht 25 augustus 2019 - WTC Tilt
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een recreatieve
Fietstocht door WTC Tilt op 25 augustus 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden. De route in OH moet gewijzigd worden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190629 - 20190629 - Straatfeest
Winkelveld
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/BU209, goed te keuren voor
de periode van 20190629 tot 20190629.
RIJBEWEGINGEN: instelling van de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden
C3: Kwartellaan
PARKEERVERBOD: instelling van onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden: Kwartellaan
door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN is goedgekeurd.
BIJKOMENDE VOORWAARDE: steeds minimum breedte van 3 m voorzien 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

25 juni 2019

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190629 - 20190629 - Straatfeest
Dorpsstraat/F.Crabbéstraat
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/BU240Bis, goed te keuren
voor de periode van 20190629 tot 20190629.
OPGELET : nieuwe uren afsluiting na overleg Vodi en Organisator : van 09.00 uur tot 00.00 uur
op 29 juni 2019
RIJBEWEGINGEN : instelling van de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden
C3: Dorpstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bogaardenstraat tot aan de ingang van het
kerkhof. Tevens de afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer d.m.v.
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b: Dorpstraat op het kruispunt met de Waversebaan.
OMLEGGINGEN : in stelling van onderstaande omleggingen d.m.v. verkeersborden F41:
X Dorpsstraat , Waversebaan in de richting van Leuven, Dorpsstraat
X Dorpsstraat, Waversebaan richting Zoet Water, Vaalbeekstraat.
PARKEERVERBOD : instelling van onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden : Dorpstraat
ter hoogte van het kruispunt met de Bogaarden tot aan de ingang van het kerkhof d.m.v.
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
INZET: geen inzet politie.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN: Opstelling binnen de festiviteitszone gebeurt mits
inachtneming van een doorgang van minimum 3 m voor hulpdiensten.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
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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: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
652 - ISBvzw begeleidingstraject - Master planning sportinfrastructuur in de gemeente
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om mee in te stappen in
het begeleidingstraject 'master planning sportinfrastructuur in de gemeente' aangeboden door
ISBvzw.
61 - Kennisname reactie cultuurraad op het ontwerp 'Beleidsverklaring Oud-Heverlee'
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de
cultuurraad op het ontwerp 'Beleidsverklaring Oud-Heverlee'.
Onderwijs
397.255 - Basisonderwijs - Affectatie onderwijzend personeel - schooljaar 2019-2020
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, p/a Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
besluit als inrichtende macht van de gemeentelijke basisscholen, over te gaan tot de affectatie
van de volgende leerkracht voor het schooljaar 2019-2020, met ingang van 1 september 2019
tot en met 30 juni 2020:
- XXX, in het bezit van het vereiste diploma, als vast benoemd lager onderwijzer voor 24/24ste,
te affecteren van 12484 GBS De Lijsterboom naar 12427 GBS De Letterberg en dit voor zijn
volledige vast benoemde opdracht.
Artikel 2: De leerkracht zal deelnemen aan alle activiteiten, ingericht door de gemeentelijke
basisscholen
Artikel 3: De leerkracht zal de wettelijke wedde ten laste van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs genieten.
Artikel 4: Deze zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de betrokken basisscholen en leerkracht.
397.255 - Basisonderwijs - Affectatie onderwijzend personeel - schooljaar 2019-2020
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, p/a Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
besluit als inrichtende macht van de gemeentelijke basisscholen, over te gaan tot de affectatie
van de volgende leerkracht voor het schooljaar 2019-2020, met ingang van 1 september 2019
tot en met 30 juni 2020:
- XXX, in het bezit van het vereiste diploma, als vast benoemd lager onderwijzeres voor
24/24ste, te affecteren van 12427 GBS De Letterberg naar 12484 GBS De Lijsterboom en dit
voor haar volledige vast benoemde opdracht.
Artikel 2: De leerkracht zal deelnemen aan alle activiteiten, ingericht door de gemeentelijke
basisscholen
Artikel 3: De leerkracht zal de wettelijke wedde ten laste van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs genieten.
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Artikel 4: Deze zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de betrokken basisscholen en leerkracht.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
624.13 - Huis van het Kind - Toelagereglement ter ondersteuning van zelfstandige
kinderopvanginitiatieven op het grondgebied van Oud-Heverlee - Aanpassing van het
reglement
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand toelagereglement ter ondersteuning van
kinderopvanginitiatieven op het grondgebied Oud-Heverlee goed.
Inleiding:
Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de gemeente Oud-Heverlee
voorziet om zowel de kwaliteitsvolle als behoeftedekkende uitbouw van de voorschoolse
kinderopvang in Oud-Heverlee te ondersteunen. Via dit reglement worden de voorwaarden en
criteria vastgelegd waaraan initiatieven moeten voldoen om voor de ondersteuning in
aanmerking te komen.
Ondersteuning van voorschoolse gezinsopvang en voorschoolse zelfstandige gezins- en
groepsopvang:
1. Aard van de ondersteuning:
1.1. Van de gezinsopvang en de zelfstandige gezinsopvang:
Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de meerjarenplanning, ondersteunt de
gemeente Oud-Heverlee gezinsopvang en zelfstandige gezinsopvang via:


Eénmalige starttoelage vastgesteld op 250 euro



Eénmalige toelage voor de aankoop van een compostvat ter waarde van maximaal 50
euro



Speelgoedpremie ter waarde van maximaal 100 euro

per vestiging en per jaar.
1.2. Van de zelfstandige groepsopvang:
Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de meerjarenplanning, ondersteunt de
gemeente Oud-Heverlee zelfstandige groepsopvang via


Eénmalige starttoelage vastgesteld op 250 euro



Eénmalige toelage voor de aankoop van een compostvat ter waarde van maximaal 50
euro



Speelgoedpremie ter waarde van maximaal 120 euro

per vestiging en per jaar.
2. Algemene voorwaarden voor betoelaging:
2.1. De aanvrager voor de gezinsopvang, voor de zelfstandige gezinsopvang of voor de
zelfstandige groepsopvang


Is een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon;



Biedt voorschoolse gezinsopvang aan, d.w.z. voor kinderen tussen 0 en 3 jaar oud
waarbij steeds maximum 8 kinderen worden opgevangen of biedt voorschoolse
groepsopvang aan, d.w.z. voor kinderen tussen 0 en 3 jaar oud waarbij steeds meer dan
8 kinderen worden opgevangen;



Organiseert deze opvang op het grondgebied van Oud-Heverlee;



Beschikt over een vergunning van Kind en Gezin dat geldig is voor het jaar waarin de
premie wordt aangevraagd;



Engageert zich om vragen over bijkomende inlichtingen of documenten vanuit de
afdeling kinderopvang van de gemeente Oud-Heverlee te beantwoorden;



Moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht of politieke
overtuiging;
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Verbindt zich er toe actief mee te werken aan het verspreiden van zijn aanbod via het
Huis van het Kind.

3. Aanvraag van de starttoelage:
3.1. De aanvraag voor de starttoelage moet door de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen, op hiervoor bestemd aanvraagformulier, vóór 1
oktober van het lopende begrotingsjaar.
3.2. De aanvrager van de starttoelage:


Is een opvanginitiatief met een geldige vergunning van Kind en Gezin of met een
voorlopige vergunning van Kind en Gezin;



Is een opvanginitiatief dat nieuwe plaatsen inricht op een nieuwe opvanglocatie;



Heeft zijn uitbatingsadres en maatschappelijke zetel gevestigd op het grondgebied van
Oud-Heverlee.
3.3. De nieuwe kindplaatsen die in aanmerking komen voor de starttoelage:


Zijn voorschools, met andere woorden dienen voor de opvang van kinderen tussen 0 en
3 jaar;



Zijn bedoeld voor 'reguliere opvang', met een minimum van 4 opvangdagen per week;



Worden binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht. Uitstel van
3 maanden kan aangevraagd worden indien de opstartdatum door overmacht niet wordt
gehaald;



Blijven gedurende minimaal 6 kalenderjaren bestaan;



Staan open voor alle inwoners gedomicilieerd te Oud-Heverlee.

3.4. De aanvraag bevat volgende elementen:


Informatie over het opvanginitiatief (uitbatingsadres, startdatum, aantal voorschoolse
kindplaatsen, etc.) en de verantwoordelijke van het opvanginitiatief;



De vergunning van Kind en Gezin of de voorlopige vergunning van Kind en Gezin;



Kopie van het schriftelijk planadvies dat door een infrastructuurdeskundige van Kind en
Gezin werd opgemaakt en waarop wordt aangegeven waar de nieuwe of bijkomende
plaatsen gerealiseerd worden;

3.5. Dit zijn substantiële vormvereisten. Het niet nakomen van deze artikels leidt tot het nietontvankelijk verklaren van de aanvraag.
4. Aanvraag van de toelage voor de aankoop van een compostvat:
4.1. De aanvraag voor de aankoop van een compostvat moet door de aanvrager schriftelijk
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, op het hiervoor bestemde
aanvraagformulier, vóór 1 oktober van het lopende begrotingsjaar.
4.2. De aanvraag bevat volgende elementen:


De geldige vergunning van Kind en Gezin of de voorlopige vergunning van Kind en
Gezin;



De aanvraag voor de aankoop van een compostvat is uitsluitend geldig op voorlegging
van het overeenkomstig aankoopfactuur en het bewijs van betaling. Het factuur moet
betrekking hebben op het jaar van de aanvraag en zijn opgemaakt op naam van de
aanvrager van de premie.

5. Aanvraag voor de speelgoedpremie:
5.1. De aanvraag voor de speelgoedpremie moet door de aanvrager schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, op het hiervoor bestemde
aanvraagformulier, vóór 1 oktober van het lopende begrotingsjaar.
5.2. De aanvraag bevat volgende elementen:


De geldige vergunning van Kind en Gezin of de voorlopige vergunning van Kind en
Gezin;



De aanvraag voor de speelgoedpremie is uitsluitend geldig op voorlegging van de
overeenkomstige aankoopfacturen en het bewijs van betaling. De facturen moeten
betrekking hebben op het jaar van de aanvraag en zijn opgemaakt op naam van de
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aanvrager van de premie. Ook de aankoop van tweedehands speelgoed komt in
aanmerking, mits voorlegging van geldige aankoopfacturen en het bewijs van betaling.
6. Toewijzing:


De toekenning gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na verificatie
van de bepalingen van het reglement.



De subsidie wordt in één schijf uitbetaald na voorlegging van de nodige documenten.

624.13 - Huis van het Kind - Lokaal Overleg Kinderopvang - Statuten
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de statuten voor de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
goed:

Statuten lokaal overleg kinderopvang
Principe
Artikel 1.
De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een door het gemeentebestuur officieel
erkende adviesraad, inzake opvangmateries in de ruime betekenis van het woord.
Om die taak als adviesraad naar behoren te vervullen verleent hij adviezen, zowel op verzoek
van het lokaal bestuur als uit eigen beweging. Hij neemt tevens initiatieven die zijn opdrachten
bevorderen (zie artikel 2).

Opdrachten
Artikel 2.
De opdrachten van het Lokaal Overleg Kinderopvang, overeenkomstig het Besluit van de
Vlaamse Regering van 24 mei 2013, zijn als volgt:
- Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het meerjarenplan, wat betreft de
doelstellingen kinderopvang;
- Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het meerjarenplan, wat betreft de
doelstellingen kinderopvang;
- Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbreiding van de kinderopvang binnen het
eigen grondgebied. Het lokaal bestuur geeft op haar beurt dan advies aan Kind & Gezin.

Algemene vergadering
Artikel 3. - samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit:
- de verkozen voorzitter;
- de verkozen secretaris;
- stemgerechtigde leden;
- niet-stemgerechtigde leden.
Bij het begin van elke nieuwe gemeentelijke bestuursperiode worden alle actoren en gebruikers
of vertegenwoordigers van gebruikers die recht hebben op vertegenwoordiging in het Lokaal
Overleg Kinderopvang door het gemeentebestuur aangeschreven en geïnformeerd over de
opdrachten en interne werking van het lokaal overleg kinderopvang.
Tevens wordt door het gemeentebestuur – via o.a. het gemeentelijk informatieblad of –rubriek –
een oproep gericht aan geïnteresseerde ouders om zich bij het secretariaat van de raad
kandidaat te stellen.
Organisaties m.b.t. kinderopvang of individuele personen die lid wensen te worden van het
lokaal overleg dienen een aanvraag in bij het secretariaat van deze raad.
Deze aanvraag is vergezeld van:
een lijst met de naam, adres, telefoonnummer en andere identificatiegegevens van de
organisatie, identificatie- en contactgegevens van de verantwoordelijke en (indien deze anders
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is dan de verantwoordelijke) dezelfde gegevens van diegene die zich kandidaat stelt als lid van
het Lokaal Overleg Kinderopvang en van diegene die als vervangend lid zal optreden
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit minstens:
1° een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang (aanbieders), rekening houdend
met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren. Onder vertegenwoordiging
van de lokale actoren kinderopvang wordt verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de
opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze
naar de basisschool gaan. In de hoedanigheid van actor wordt het lokaal bestuur
vertegenwoordigd via ambtenaren;
2° een vertegenwoordiging van de gebruikers. Onder vertegenwoordigers van gebruikers wordt
verstaan al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan
kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor
gebruikers inzake kinderopvang.
3° een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.
Verder dient, voor wat betreft samenstelling, rekening gehouden te worden met volgende
voorwaarden en afspraken:


er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid voor de effectieve leden. Enkel
effectieve leden worden uitgenodigd. Zij verwittigen zelf hun plaatsvervanger indien
nodig



actoren moeten minstens 21 jaar zijn

Als niet-stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden volgende
personen aangeduid:


de afgevaardigde van Kind en Gezin



de schepen bevoegd voor kinderopvang (of zijn vervanger)



gemeente- en OCMW-raadsleden



deskundigen



de gemeentelijke ambtenaar

De secretaris: de door het gemeentebestuur aangeduide gemeentelijke ambtenaar neemt het
secretariaat van de vergadering en de werkgroepen op.
Het is de gemeenteraad die definitief de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang
vastlegt.
Elke latere aanvraag wordt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.
De beslissing over de kandidatuur wordt ter kennis meegedeeld aan het gemeentebestuur dat
definitief de kandidatuur aanvaardt of verwerpt.
Artikel 4. - duur van het mandaat
Het mandaat van de leden, onder voorbehoud van eventuele toepassing van artikel 8, geldt
voor een termijn van 6 jaar samenvallend met de legislatuur van de gemeenteraad, is
onbezoldigd en kan worden hernieuwd.
Artikel 5. - voorzitterschap
Bij aanvang van de nieuwe legislatuur wordt een oproep gedaan voor het voordragen van een
kandidaat voorzitter. Kandidaturen worden ingediend bij het secretariaat van de raad.
De voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft geen binding met welke voorziening
ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult.
Artikel 6. - stemgerechtigdheid
Alle leden zijn stemgerechtigd, behalve de voorzitter, de secretaris, de afgevaardigden van het
lokaal bestuur, de vertegenwoordigers van politieke fracties en de consulent lokaal beleid
kinderopvang van kind & gezin.
Nieuwe leden zijn pas stemgerechtigd op de eerstvolgende vergadering na de goedkeuring van
deelname aan het LOK.
Artikel 7. - einde van het mandaat
Aan het mandaat van de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang komt een einde:
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- door het indienen van ontslag bij het Lokaal Overleg Kinderopvang;
- door de gemotiveerde beslissing van de adviesraad om het lid uit te sluiten uit het Lokaal
Overleg Kinderopvang;
- als het lid ontslag neemt uit de dienst/organisatie die wordt vertegenwoordigd op het Lokaal
Overleg Kinderopvang;
- door 3 opeenvolgende, niet schriftelijk ter kennis gebrachte afwezigheden op de
vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
- wegens overlijden van het lid.
Artikel 8. - vroegtijdige stopzetting van een mandaat
Indien er vroegtijdig een einde wordt gesteld aan het mandaat van het effectieve lid of het
plaatsvervangende lid, brengt de organisatie het secretariaat van het Lokaal Overleg
Kinderopvang op de hoogte van de eventuele vervanger.
Indien voor het einde van de legislatuur van het Lokaal Overleg Kinderopvang een einde wordt
gesteld aan het mandaat van de voorzitter, kunnen de kandidaten zich schriftelijk bekend
maken met een gemotiveerd schrijven tot de secretaris. In de eerstvolgende vergadering wordt
de kandidaat-voorzitter verkozen zoals beschreven in artikel 9.
Bij een tussentijdse verkiezing voltooit de nieuw verkozen voorzitter de lopende
mandaatsperiode.
Artikel 9. - verkiezing van de voorzitter
De verkiezing van de voorzitter gebeurt op de eerste vergadering van de nieuwe legislatuur van
het Lokaal Overleg Kinderopvang en wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter indien
zelf geen kandidaat.
In de eerste vergadering van de nieuwe legislatuur kan tot de verkiezing van de voorzitter
worden overgegaan wanneer tenminste 2/3de van de leden aanwezig zijn.
Als het quorum wordt behaald, kan de voorzitter worden verkozen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen of indien geen enkele kandidaat de gewone meerderheid haalt, wordt
in de tweede stemronde opnieuw gestemd tussen de 2 kandidaten die in de eerste ronde de
meeste stemmen behaalden of, bij gelijkheid van meest behaalde stemmen, tussen de
kandidaten die in dat geval verkeren. De kandidaat met het hoogst aantal stemmen in de
tweede stemronde, wordt verkozen. Bij staken van stemmen of indien geen enkele kandidaat
de gewone meerderheid haalt, gaat de voorkeur naar de jongste kandidaat.
Als het quorum niet behaald wordt, wordt de voorzitter op de volgende vergadering verkozen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, op voorwaarde dat op de
uitnodiging uitdrukkelijk vermeld staat dat het om een tweede oproep gaat.
Eenmaal de voorzitter verkozen is, neemt hij onmiddellijk zijn functie in.
Na afloop van de mandaatsperiode is de voorzitter tweemaal herverkiesbaar.
Artikel 10. - vergaderfrequentie, agenda en verslag
De vergadering komt minimaal 1 keer per jaar samen of ad hoc indien er een advies gevraagd
wordt.
De agenda van de vergadering wordt samengesteld door de voorzitter en de secretaris.
Elk effectief lid kan schriftelijk en ten laatste 14 kalenderdagen op voorhand agendapunten
laten opnemen. De voorzitter beslist, in samenspraak met de verantwoordelijke van het Huis
van het Kind Oud-Heverlee, over de volgorde van de aangebrachte agendapunten en over het
al dan niet opnemen van nieuwe aangebrachte agendapunten. De schriftelijke uitnodiging tot de
vergadering met een duidelijke dagorde en eventueel toegevoegde documentatie, zal tenminste
één week vooraf aan de effectieve leden worden toegestuurd.
Bij hoogdringendheid kunnen de leden tussendoor worden bijeengeroepen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Het verslag van de vergadering wordt opgesteld door de aangestelde secretaris en wordt
gestuurd naar alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Na goedkeuring in de eerstvolgende vergadering worden de verslagen, gebundeld per
kalenderjaar, verstuurd aan de leden van de gemeenteraad.
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De inhoudelijke thema's van de vergadering krijgen een plaats binnen de overlegmomenten van
het Huis van het Kind Oud-Heverlee.
Artikel 11. - stemrecht en geldigheid van beslissing
De stemgerechtigde leden kunnen, overeenkomstig artikel 6, dit stemrecht uitoefenen op
voorwaarde dat zij minimaal op de helft van de vergaderingen van de lopende legislatuur
aanwezig waren.
De vergadering kan geldig bijeenkomen en beslissen mits aanwezigheid van minimum de helft
van de, al dan niet stemgerechtigde, effectieve leden, behalve voor de verkiezing van de
voorzitter, zoals beschreven in artikel 9 en de goedkeuring van de wijziging van de statuten,
zoals beschreven in artikel 16.
Bij voorkeur wordt een beslissing genomen bij unanimiteit. Bij duidelijk verdeelde meningen
inzake te verstrekken adviezen kan worden overgegaan tot stemming. Als het quorum wordt
behaald, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen, dit is meer dan de helft van de
geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt dit zo doorgegeven aan het lokaal
bestuur, die beslist. Steeds wordt aan het lokaal bestuur verslag gegeven van alle motivaties
die leiden tot beslissingen of uitleg bij uiteenlopende meningen.
De geheime stemming is verplicht wanneer het om personen gaat. Deze stemming met
betrekking tot personen gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen.
Het kinderopvanginitiatief, de persoon of de dienst waarover een beslissing moet genomen
worden heeft geen stemrecht in een dossier waarin het/hij/zij belanghebbende is (zie ook artikel
15).

Werkgroepen
Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan naar behoefte verschillende, al dan niet tijdelijke,
werkgroepen oprichten.
Deze werkgroepen krijgen een plaats binnen het Huis van het Kind Oud-Heverlee.
Artikel 12. - samenstelling
De werkgroepen zijn als volgt samengesteld:
- de verantwoordelijke van het Huis van het Kind Oud-Heverlee;
- een aantal leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
- een aantal leden van het Huis van het Kind Oud-Heverlee;
- de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
De werkgroepen kunnen een beroep doen op deskundigen.
Elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang kan zich vrijwillig voorstellen als lid van een
werkgroep.
Artikel 13. - opdracht
De werkgroepen werken rond specifieke onderwerpen die betrekking hebben op thema's binnen
de kinderopvang en/of bereiden adviezen voor.
Artikel 14. - vergaderfrequentie, agenda en verslag
De werkgroepen bepalen hun vergaderritme zelf.
De werkgroepen worden samengeroepen door de secretaris van het Lokaal Overleg
Kinderopvang of door de verantwoordelijke van het Huis van het Kind Oud-Heverlee.
De agenda en de verslagen van de werkgroepen worden opgesteld door de secretaris van het
Lokaal Overleg Kinderopvang of door de verantwoordelijke van het Huis van het Kind OudHeverlee.
Op de eerstvolgende vergadering wordt verslag uitgebracht door de secretaris van het Lokaal
Overleg Kinderopvang.

Verbodsbepaling
Artikel 15.
Het is elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang verboden aanwezig te zijn bij de bespreking
en de stemming over zaken waarbij het rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, hetzij
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persoonlijk of als afgevaardigde, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad een
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Wijziging statuten
Artikel 16.
Over het voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen worden beraadslaagd, wanneer het
voorwerp van wijziging uitdrukkelijk op de agenda wordt vermeld.
Om geldig te kunnen beraadslagen over het wijzigen van de statuten moet 2/3de van de leden
van het Lokaal Overleg Kinderopvang aanwezig zijn. De goedkeuring dient met gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te gebeuren. Indien dit quorum of de vereiste
meerderheid niet wordt bereikt, zal op de volgende vergadering geldig kunnen beraadslaagd en
gestemd worden ongeacht het aantal aanwezig leden, op voorwaarde dat de uitnodiging
vermeldt dat het hier een tweede oproeping betreft in functie van wijziging van de statuten.
Eenmaal de statuten of een wijziging ervan goedgekeurd is in het Lokaal Overleg
Kinderopvang, wordt het voorgelegd ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en
Schepenen en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Adviezen
Artikel 17.

Het lokaal bestuur vraagt advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit is gericht
aan de voorzitter.
Op de vergadering wordt het advies geformuleerd. De goedkeuring gebeurt bij voorkeur bij
unanimiteit. Indien een duidelijke verdeling qua meningen en bij stemming, gebeurt deze
formulering zoals beschreven in artikel 11.
Het advies wordt schriftelijk bezorgd aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur laat, via het
secretariaat, weten welk gevolg wordt gegeven aan het advies. Dit wordt geagendeerd op de
eerstvolgende vergadering.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen aan het lokaal
bestuur.

Openbaarheid van verslagen
Artikel 18.

De verslagen zijn openbaar.
Artikel 19.

De installatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang, de samenstelling van de
vergadering evenals de wijzigingen, worden schriftelijk aan het lokaal bestuur
medegedeeld.
Artikel 20.

De statuten zijn van toepassing, zodra (her)vastgesteld in de gemeenteraad.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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