Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 30 juli 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 362.663,55 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019003384, 2019004112-4113, 20190041184119, 2019004127-4129, 2019004132, 2019004166, 2019004168-4169, 2019004179-4190,
2019004194, 2019004199-4202, 2019004206, 2019004210, 2019004213-4215, 2019004228,
2019004232-4234, 2019004237-4241, 2019004245, 2019004264, 2019004267-4271,
2019004277, 2019004283, 2019004304, 2019004316, 2019004319-4321, 2019004328-4332.
Burgerzaken
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/17
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven op datum van 30 juli 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
473.12 - Niet geïnde factuur diftar: verklaring onverhaalbaarheid
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit het bedrag van 27,52 euro voor
de huur en het slot van de diftarcontainer als onverhaalbaar te verklaren.
Artikel 2: Deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de financieel directeur.
484.06 - Bezwaarschrift belasting op drukwerk 2e kw 2019
Besluit
Artikel 1: de belastingplichtige, Slaapadvies BVBA, Nederzwijnaarde 2 te 9052 Gent, met
kohierartikel nummer 980930022745, gedeeltelijk ontlasten voor het bedrag van 14,28 euro.
Dit is een administratieve vergissing.
ICT
281.60 - Aankoop digitale schoolborden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht tot levering van 5
digitale schoolborden toe te kennen aan IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde, voor
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een totaalbedrag van € 16.068,00 inclusief btw en volgens de voorwaarden bepaald in de
raamovereenkomst ICT Materiaal.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190819 - 20190820 Herpendaalstraat - Elektriciteit Kabeltelevisie
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 BU2019/324, goed te keuren voor
19 augustus 2019 tot en met 20 augustus 2019
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening. (Plan A en B)
Mits bijkomende opmerkingen:
Indien de werken enkel plaatsvinden in de berm of het voetpad en er minstens 1m
doorgang op het voetpad blijft voor de voetgangers (signalisatie volgens plan A)
Indien er geen veilige doorgang kan worden gelaten en de voetgangers op de rijbaan
moeten komen wordt de signalisatie geplaatst volgens plan B maar daarbovenop
een reglementaire, afgebakende doorgang voor de voetgangers van minstens 1 m
breedte.
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:
Herpendaalstraat vanaf het kruispunt met de Dassenstraat tot 50m voorbij de laatste
hindernis van de werken. (Indien plan B moet worden gebruikt)
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Herpendaalstraat vanaf het kruispunt met de Dassenstraat tot voorbij het laatste
huisnummer waar de werken plaatsvinden en dit langs beide zijden door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X behoudens vergunning.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds 3m doorgang vrijwaren voor de hulpdiensten.
Steeds instaan voor de veiligheid van uitvoerders en de weggebruikers.
Afbakening van de werk/werfzone dient te gebeuren op de correcte, reglementaire wijze.
(Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen)
78.1.2. De verkeerstekens moeten weggenomen worden door diegene die de werken
uitvoert zodra deze beëindigd zijn.
78.2. De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd door hem die de
belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare
weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die
overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
30 juli 2019

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 - 20191012 - 20191013 - Beekstraat Werken aan de overweg
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 BU2019/325, goed te keuren voor
12 oktober 2019 vanaf 05.00u tot 13 oktober om 16.00u
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Besluit van de burgemeester is noodzakelijk aangaande de aangepaste werktijden (na
22.00 en voor 07.00u).
Bewonersbrieven verspreiden in verband met de omleiding en de mogelijke lawaaihinder
tijdens de nachtelijke uren.
De omleiding loopt over het grondgebied van Huldenberg en Bertem. Ook zij dienen
hiervoor toestemming te verlenen.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
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Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190805 - 20190905 Speelbergstraat 3 - Dakwerken
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 BU2019/331, goed te keuren voor
5 augustus 2019 tot en met 5 september 2019
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de afsluiting van de volgende
straten d.m.v verkeersborden C3:
Speelbergstraat vanaf het kruispunt met de Leuvensestraat tot net voorbij huisnummer 3
OMLEGGINGEN:
Gezien de plaatselijke verkeerssituatie (smalle Borrestraat, deel van de Speelbergstraat
éénrichtingsverkeer en enkel gebruikt door de bewoners van de Borrestraat en
Speelbergstraat) wordt er geen omleiding voorzien.
De bewoners van deze 2 straten dienen wel per brief op de hoogte gebracht te worden van
de mogelijke verkeershinder waarin de periode en een contactpersoon wordt in
opgenomen.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Speelbergstraat vanaf het kruispunt met de Leuvensestraat tot en met huisnummer 3 langs
beide zijden door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X
behoudens vergunning.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds doorgang voorzien van minimum 3m breedte voor de hulpdiensten. De nadar met
signalisatie om de werk/werfzone af te bakenen kan dan uit de weg worden genomen zodat
de hulpdiensten veilig en zonder problemen doorkunnen. Via de Borrestraat is dit niet
mogelijk.
Niets op de rijbaan plaatsen buiten de voertuigen volgens vergunning.
Rekening houden (veiligheid) bij gebruik van de kraan met het verkeer (voertuigen,
voetgangers, fietsers) die de rijbaan gebruiken.
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
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signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
865.1 - R/002743 - Afkoppeling oppervlaktewater van de riolering in de Molenstraat Vorderingsstaat nummer 04
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nummer 04
eindstaat van de bvba Vanhoeyveld B&M, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek, voor
het bedrag van €-22.052,27 inclusief BTW goed, waardoor de werken een bedrag bereiken van
€11.460,52 inclusief BTW.
Artikel 2: De terugbetaling door de aannemer zal gebeuren via een creditnota op de kredieten
ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode voor Wegen /
Aanschaffingswaarde Wegen 2019/2400000/PATR/0200.
Artikel 3: De creditnota en de vorderingsstaat worden overgemaakt aan de financiële dienst.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190701 - 20191231 Korbeekdamstraat 19a - Bouw Woning
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 BU2019/341, goed te keuren voor
1 juli 2019 tot en met 31 december 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:
Korbeekdamstraat tussen huisnummer 17 tot 23.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
Korbeekdamstraat ter hoogte van huisnummers 19 tot 21.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden behoudens vergunning:
Korbeekdamstraat vanaf huisnummer 19 tot 21 langs beide zijden door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
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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 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:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer
Steeds doorgang voorzien van 3 m breedte voor hulpdiensten.
Op 50 m voor en na de werk/werfzone dient er een verkeersbord te komen met “
voetgangers hier oversteken”.
De juiste signalisatie en verlichting zijn belangrijk naargelang de soort inname. (Rijstrook,
deel van een rijstrook, voetpad of samengesteld).
Container mag NIET op het voetpad worden
geplaatst.
Er mag geen materiaal, voertuig of wat dan ook op de openbare weg worden geplaatst
zonder dit duidelijk en veilig is gesignaleerd.
De plaatsing op de openbare weg dient te gebeuren evenwijdig met de rijbaan en niet zoals
de “groene” strook op het plan bij de aanvraag.
De signalisatie dient enkel geplaatst als er een inname is behalve het parkeerverbod dat
dient geplaatst minstens 24u op voorhand.
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 - 20190809 - 20190830 - Expresweg Wegenwerken fase 1
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 BU2019/332, goed te keuren voor
9 augustus 2019 tot en met 30 augustus 2019
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/ politieverordening. (Fase 1 het
plan voor parkeerverbod en de fietsomleiding)
Mits bijkomende opmerkingen:
Op het kruispunt van de Banhagestraat en de Duivenstraat richting Expressweg (Fase 1)
dient er nog een C3, uitgezonderd plaatselijk verkeer te worden voorzien met F45.
De aansluiting van de Bovenbosstraat met de Expressweg (Fase 1) dient te worden
voorzien van een C11 en C19. Dit om deze weggebruiker nogmaals attent te maken dat hij
enkel via de fietsomleiding aan de overkant kan geraken.
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 - 20190802 - 20190802 - Francis
Crabbestraat - verhuis
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 BU2019/350, goed te keuren voor
02 augustus 2019
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Gelet op de permanente instelling van de Vaalbeekstraat als éénrichtingsstraat (behalve
voor fietsers en bromfietsers klasse A),
gelet op de permanente instelling als zone 30,
gelet op de breedte van de rijbaan,
gelet op de toelating van dienst Infrastructuur van de gemeente Oud-Heverlee over het
gebruik van het voetpad,
gelet op de schoolvakantie,
geven we gunstig advies om de verhuiswagen en lift op de Vaalbeekstraat te plaatsen ter
hoogte van de woning in de F. Crabbéstraat met huisnummer 29.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Vaalbeekstraat ter hoogte
van de woning in de F. Crabbéstraat 29. (gelet op de toelating voor fietsers en bromfietsers
klasse A om in 2 richtingen te rijden.)
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden indien van toepassing:
over een afstand van 50m voor het kruispunt met de F. Crabbéstraat tot aan het kruispunt
met de F. Crabbéstraat 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 het plaatsen van een
verhuiswagen (+ lift) onder volgende voorwaarden:
-

Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.

-

De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :

hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de
openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen
door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We referen eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de
laadplatvormen en bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander
achteraan aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te
vergemakkelijken, moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere
weggebruikers worden gesignaleerd:
-

hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;

-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

hetzij met oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan
moet het werkgebied gesignaleerd worden:
-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

-

hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.

Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte
hebben van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
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Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten
minste 0,10 m breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten
minste 0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste
0,10 m breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds een doorgang vrijwaren van minstens 3 m breedte voor hulpdiensten.
Steeds oog hebben voor de weggebruikers op de openbare weg en zelf drager zijn van een
fluo hesje.
Het voetpad kan worden gebruikt voor het plaatsen van lift en verhuiswagen.
De opstelling van de verhuiswagen en lift gebeuren evenwijdig met de rand van de rijbaan.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190731 - 20190731 - Kerkstraat verhuis
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 BU2019/349, goed te keuren voor
31 juli 2019
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Kerkstraat tussen de Milsestraat en huisnummer 2.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b:
Op de Kerkstraat kruispunt met de Blandenstraat en op het kruispunt met de
Kortestraat.
30 juli 2019

OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Kerkstraat, Kortestraat, Slagbaan, Keiberg, Milestraat , in beide rijrichtingen.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing, langs beide zijden staan onderbroken gele strepen op de rand van het
voetpad.
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.
- Verwittigen van de Lijn.
- De buurtbewoners (binnen de werf/werkzone) op de hoogte brengen van de werken en
tijdspanne.
- Geen schade aanbrengen aan het wegdek of andere infrastructuur.
De straat wordt afgesloten omdat de verhuiswagen op de Kerkstraat net achter het
kruispunt zal staan waarbij er onvoldoende zicht is voor de bestuurders in de Kerkstraat en
de Milsestraat.
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 - 20190722 - 20190722 - Kerkstraat
3/11- Verhuis - 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 16 juli 2019, te bekrachtigen.
RIJBEWEGINGEN:
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De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor
- de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
Kerkstraat tussen de Milsestraat en huisnummer 2.
- de afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b:
Op de Kerkstraat kruispunt met de Blandenstraat en op het kruispunt met de Kortestraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Kerkstraat, Kortestraat, Slagbaan, Keiberg, Milestraat , in beide rijrichtingen.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing, langs beide zijden staan onderbroken gele strepen op de rand van het
voetpad.
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.
- Verwittigen van de Lijn.
- De buurtbewoners (binnen de werf/werkzone) op de hoogte brengen van de werken en
tijdspanne.
- Geen schade aanbrengen aan het wegdek of andere infrastructuur.
De straat wordt afgesloten omdat de verhuiswagen op de Kerkstraat net achter het
kruispunt zal staan waarbij er onvoldoende zicht is voor de bestuurders in de Kerkstraat en
de Milsestraat.
De verhuiswagen en lift worden NIET op het voetpad geplaatst, wel op de rijbaan.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190806 - 20190806- Beekstraat
38-40 - Nutswerken
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/219, goed te keuren voor
06 augustus 2019:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
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De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3: Pastoor
Tilemansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat
De opheffing van het éénrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de afdekking
van de relevante bestaande bebording: Pastoor Tilemansstraat vanaf het kruispunt met de
Beekstraat richting Overwegstraat
De instelling van het dubbel richtingsverkeer in volgende straten door middel van
verkeersborden A39 + de afdekking van de relevante verkeersborden + verkeersborden
F45 of F45b: Pastoor Tilemansstraat tussen het kruispunt met de Overwegstraat en
Beekstraat
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Beekstraat, Leuvensestraat, Pastoor Tilemansstraat in de rijrichting van Leuven.
PARKEERVERBOD:
Er wordt parkeerverbod ingesteld op de Beekstraat 20m voor en 20m na het kruispunt met
de Pastoor Tilemansstraat op 06/08/2019 tussen 07.00u en 17.00 u
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Buurtbewoners inlichten dat hun deel van de straat wordt afgesloten voor ALLE verkeer op
06/08/2019.
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Indien de voetgangers worden gehinderd tijdens het uitvoeren van de werken moet er een
veilige plaats worden voorzien voor deze weggebruikers. (Minstens moeten de plaats van
de werken en de plaats van de voetgangers worden gescheiden).
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
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 - 20190827 - 20200827 Lijstersstraat 24 - Plaatsing betonpomp
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
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De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/348, goed te keuren voor
27 augustus 2019.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3:
- Lijsterstraat ter hoogte van huisnummer 24 over een afstand van 35m.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b:
- Lijsterstraat tussen het kruispunt met de Bierbeekstraat en huisnummer 24 .
- Lijsterstraat tussen het kruispunt met de Naamsesteenweg en huisnummer 24.
De opheffing van het éénrichtingsverkeer in volgende straten door middel van de afdekking
van de relevante bestaande bebording:
Lijsterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bierbeekstraat.
De instelling van het dubbel richtingsverkeer in volgende straten door middel van
verkeersborden A39 + de afdekking van de relevante verkeersborden:
Lijsterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Naamsesteenweg
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Lijsterstraat, Bierbeekstraat, Naamsesteenweg richting Hamme-Mille , 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:
Over de hele lengte van de Lijsterstraat. (In een deel van deze straat is er een zone 30
ingesteld)
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het openbaar
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Toelating voor afwijking van de voorzien werkuren.
De bewoners van de Lijsterstraat dienen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de
afsluiting van de straat en de afwijkende uren.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
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Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190812-20190830 Blandenstraat 90 - Nutswerken
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/354, goed te keuren van
12/08/2019 tot en met 30/08/2019:
De plaats waar de inname dient te worden voorzien is een gevaarlijke, onoverzichtelijke
plek, kort aan een kruispunt en met 2 bijna 90° bochten komende uit beide richtingen.
Op de plaats waar de werk/werfzone dient te worden ingericht geldt al een “Zone 30”. Er
dient geen parkeerverbod te worden voorzien.
We adviseren hierdoor dus om zeker met driekleurige verkeerslichten te werken.
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het gestandaardiseerd
signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen. (in bijlage)
Mits bijkomende opmerkingen:
Het fiets/voetpad moet volledig worden afgesloten als er een inname is waarbij het fietspad
ook wordt ingenomen/gebruikt of dienst doet als zone voor de leveringen.
De inplanting van de werk/werfzone dient te gebeuren op minstens 5m van het kruispunt.
Er dient steeds een doorgang te worden voorzien van minstens 3m voor de hulpdiensten.
Het fietspad aan de overzijde mag enkel worden gebruik voor fietsers en voetgangers en
niet door auto’s, vrachtauto’s, bussen, … .
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33 in de
Blandenstraat vanaf huisnummer 90 en dit over een lengte van 18m.
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 (voor het geval de verkeerslichten
zouden uitvallen) in de Blandenstraat vanaf huisnummer 90 en dit over een lengte van
18m. De toegang tot de nabij liggende woningen kan niet worden afgesloten zonder
overleg met de bewoners.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De plaatsing van de signalisatie dient enkel te worden voorzien, vlak voor tot vlak na de
inname van de openbare weg volgens vergunning.
Er loopt reeds een vergunning voor het zelfde adres en voor de zelfde termijn.
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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 - 20190722 - Leuvensestraat 93 Verhuis - 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 18 juli 2019, te bekrachtigen.
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:
Leuvensestraat tussen huisnummer 89 en 95.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
Leuvensestraat ter hoogte van huisnummer 93 en 93/A.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een
verhuiswagen (+ lift) onder volgende voorwaarden:
-

Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.

-

De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :

hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
-

hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.

Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de
openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen
door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
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We referen eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de
laadplatvormen en bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander
achteraan aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te
vergemakkelijken, moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere
weggebruikers worden gesignaleerd:
-

hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;

-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

-

hetzij met oranje-gele knipperlichten.

Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis 2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan moet
het werkgebied gesignaleerd worden:
-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis 3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte
hebben van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten
minste 0,10 m breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten
minste 0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste
0,10 m breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Op 50m voor en 50m na de inname van de openbare weg wordt een verkeersbord
geplaatst “voetgangers oversteken”.
Er wordt steeds een doorgang van minstens 3m breedte gevrijwaard voor de hulpdiensten.
De personen die zich op de rijbaan en/ of het voertuig bevinden en die betrokken zijn bij de
inname dienen zich te voorzien van een fluo hesje.
De verhuiswagen wordt evenwijdig met de rijbaan 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.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190723 - 20190724 - Dorpstraat
17 - Verhuis - 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.
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Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 18 juli 2019, te bekrachtigen.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Dorpstraat ter hoogte van huisnummer 17 (overkant de afgebakende parkeerplaatsen)
over een afstand van 50m 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 het plaatsen van een
verhuiswagen (+ lift) onder volgende voorwaarden:
-

Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.

-

De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :

hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
-

hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.

Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de
openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen
door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We referen eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de
laadplatvormen en bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander
achteraan aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te
vergemakkelijken, moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere
weggebruikers worden gesignaleerd:
hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;
-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

hetzij met oranje-gele knipperlichten.
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan
moet het werkgebied gesignaleerd worden:
-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

-

hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.

Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte
hebben van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten
minste 0,10 m breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten
ten minste 0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten
minste 0,10 m breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds doorgang voorzien van minstens 3m breedte.
Steeds oog voor de weggebruikers, opgelet fietsers en bromfietsers klasse A in beide
richtingen, andere verkeer in 1 richting.
Opstellen evenwijdig met de rijbaan en in de rijrichting.
Er wordt aangeraden dat de verhuizers een fluo hesje dragen voor hun eigen veiligheid zo
zijn ze beter zichtbaar.
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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.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190809 - 20190809 Leuvensestraat 18 - verhuis
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 BU2019/356, goed te keuren voor
09 augustus 2019
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
Leuvensestraat ter hoogte van huisnummer 18, op 09/08/2019 van 07.00u tot 19.00u. over
een lengte van 2 parkeerplaatsen vlak voor de woning door middel van verkeersborden E1
of E3 met onderborden van het type X . Het fietspad moet steeds vrijblijven!
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.
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 - 20190722-20190824 - Don
Boscolaan - Eenrichting - 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.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 23 juli 2019, te bekrachtigen.
Om de ongevalsrisico te verminderen, beslist de Burgemeester om de Don Boscolaan
éénrichting te maken, komende van Don Bosco tot aan de aansluiting met de
Rozenbergstraat tot 24 augustus 2019, einde van de speelpleinen.
De wijziging zal worden uitgevoerd door middel van verkeersbord F19 in het begin van de
Don Boscolaan komende van het Gebouw Don Bosco en door middel van verkeersbord C1
in de Don Boscolaan komende van de Rozenberstraat.
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.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190801 - 20191231 Bierbeekstraat-Haasroodsestraat - Verbeteringswerken fietspaden
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 goed te
keuren voor 01 augustus 2019 tot en met 31 december 2019
Indien er geen veilige doorgang kan worden gelaten en de voetgangers/fietsers op de
rijbaan moeten komen wordt de signalisatie geplaatst met een reglementaire, afgebakende
doorgang voor de voetgangers/fietsers van minstens 1 m breedte.
Indien er een strook wordt voorzien waarbij de fietsers en voetgangers op de rijbaan komen
(afgebakend) dit moet vooraf worden gegaan door het bord A7c die een wegversmalling
aanduidt.
Steeds een doorgang voorzien van minstens 3m breedte.
Afbakening dient te gebeuren evenwijdig met de rijbaan.
Indien er een inname openbare weg nodig is die de breedte van een rijstrook voorziet
wordt deze vooraf gegaan door B19 en B21
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds instaan voor de veiligheid van uitvoerders en de weggebruikers.
Afbakening van de werk/werfzone dient te gebeuren op de correcte, reglementaire wijze.
(Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen)
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78.1.2. De verkeerstekens moeten weggenomen worden door diegene die de werken
uitvoert zodra deze beëindigd zijn.
78.2. De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd door hem die de
belemmering in het leven geroepen heeft.
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.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag
nummer 13 van de werfvergadering van 25 juni 2019 en van het werfverslag nummer 14 van de
werfvergadering van 2 juli 2019.
Personeel
397.2 - Vorming OVSG - Masterclass Inschrijvingsdecreet en Infosessie Basisonderwijs
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, adjunct algemeen
directeur, toelating te verlenen de gratis Masterclass Inschrijvingsdecreet, ingericht door OVSG
op woensdag 11 september 2019 van 17 uur tot 19.30 uur in Huis Madou, Bischoffsheimlaan 18 te 1000 Brussel, te volgen.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, adjunct algemeen
directeur, toelating te verlenen de gratis infosessie basisonderwijs, ingericht door OVSG op
26/08/2019 vanaf 13u30 tot 16u in het Gemeentehuis van Kortenberg - De Walsplein 30 - 3070
Kortenberg , te volgen.
Artikel 3: De eventuele verplaatsingskosten wordt geboekt op de budgetsleutel
2019/6150010/ALG BES/0119/999 ALG Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking
algemene diensten.
397.2 - Vorming - Een Kijk in het OCMW
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, algemeen directeur,
toelating te verlenen de opleiding "Een kijk in het OCMW", ingericht door PIVO op 20 september
2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur in PIVO, Poverstraat 75 te 1731 Asse, te volgen.
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Artikel 3: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 200,00 euro en de eventuele
verplaatsingskosten worden geboekt op de budgetsleutel 2019/6150010/ALG BES/0119/999
ALG Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2019/71/OV - OMV_2019013101 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
verbouwen van een driegevelwoning - Ophemstraat 109B, 3050 Oud-Heverlee
874 - Procedure Raad voor Vergunningenbetwistingen Naamsesteenweg (Marchal)
877.4/2019-4 - Kennisname besluit deputatie inzake aanvraag tot stedenbouwkundig attest
ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant - BPA Winkelveld, Oud-Heverlee en Kneuterweg,
Leuven
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant inzake de aflevering van een negatief
stedenbouwkundig attest aan dhr. Carl Van Gansewinkel namens nv Fagus Sylvatica m.b.t. het
bouwen van eengezinswoningen in groepswoningbouw en de realisatie van een woonerf
volgens het BPA Winkelveld, gelegen Kneuterweg zn, Oud-Heverlee, kadastraal bekend: OudHeverlee, afdeling 1, sectie A, nrs. 174e, 174f, 174g, 174h en Leuven, afdeling 11, sectie G, nr.
78g2.
Secretariaat
624.13 - Huis van het Kind - Afsprakennota/gebruiksovereenkomst tussen IBO Stekelbees
en GBS De Letterberg
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opgestelde
afsprakennota - gebruikersovereenkomst:

Afsprakennota – gebruikersovereenkomst
In deze overeenkomst worden de volgende afspraken vastgelegd tussen gbs De Letterberg en
IBO Stekelbees:

Aankopen poetsmateriaal (poetsproduct, wc papier, dweilen, borstels,..)
Aanvragen voor aankopen van poetsmateriaal moeten steeds via de officiële weg verlopen, nl
via de gemeente (o.w. aanbesteding). De bestelling gebeurt daarom steeds door de
poetsvrouw. Op het einde van het jaar wordt er een afrekening gemaakt van aankopen voor het
gemeenschappelijk gebouw (nieuwbouw).
Deze afrekening wordt gedeeld door 2. IBO Stekelbees stort de helft terug aan de gemeente.
De financieel directeur maakt hiervoor een factuur op.

Buitenruimte
De speelplaats van de lagere school wordt volledig samen gebruikt. Het onderhoud van de
speeltoestellen gebeurt door de gemeente. Behalve de buitenkeuken, die valt onder de zorg
van IBO Stekelbees.
Bij elke aanvraag/wijziging van de buitenruimte wordt dit gecommuniceerd met alle partijen (gbs
De Letterberg, IBO Stekelbees, dienst infrastructuur). Op die manier kunnen alle partijen het
mee opnemen in de keuring i.v.m. veiligheid.
Er wordt zoveel mogelijk ingezet op samen aankoop en samen verantwoordelijk zijn voor de
buitenruimte:


Er zal een zandbak geïnstalleerd worden. Zowel IBO Stekelbees als gbs De Letterberg
deelt in de financiën. Ook voor het jaarlijks vernieuwen van het zand worden de kosten
gedeeld. Dit gebeurt door de gemeente.



Er zal een schaduwzeil geïnstalleerd worden. Zowel IBO Stekelbees als gbs De
Letterberg deelt in de financiën.
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De moestuinbakken worden onderhouden door de klassen en IBO Stekelbees (tijdens
de zomervakantie). Dit houdt zowel planten als oogsten in.

Afspraken buitenruimte:


Bij regen gaan kinderen onder het afdak spelen.



Kinderen lopen niet tussen de planten.



Wanneer het regent, wordt er niet met de bal gespeeld.



Als het regent wordt er onder het afdak gespeeld!



Kinderen mogen niet achter de muur van het speelterrein.



Kinderen mogen niet met hun eigen fietsen op de speelplaats.



De banken worden enkel gebruikt om op te zitten, en niet om over te lopen.



Kinderen mogen niet voorbij de lijn op de trap.



Kinderen mogen niet alleen naar boven, behalve bij urgentie.



Kinderen mogen niet op de daken klimmen.



Voetballen mag niet op het gras. (er wordt werk gemaakt van een kunstveld zodat
voetballen aantrekkelijker en beter wordt)



Er worden boekentas kasten geplaatst onder het afdak. Boekentassen hebben hier hun
plaats.

Schade aan materiaal en/of gebouw
Wanneer er schade aan materiaal en/of het gebouw is tijdens de schooltijd, wordt dit verhaald
bij gbs De Letterberg. Wanneer dit gebeurt na schooltijd, dan valt dit onder de
verantwoordelijkheid van IBO Stekelbees.
Bij elke aanvraag van herstellingen wordt dit gecommuniceerd met alle partijen (gbs De
Letterberg, IBO Stekelbees, dienst infrastructuur).

Opruimmomenten
Zowel IBO Stekelbees als gbs De Letterberg doen 2 keer per jaar een grote opruimactie. Deze
worden voorzien eind juni en eind augustus. Al het op te halen materiaal wordt verzameld onder
de fietsenstalling op de personeelsparking.
Elk jaar, op het eind van het schooljaar, zal er een uitstalling van de verloren voorwerpen plaats
vinden en dit in de laatste week van het schooljaar en de eerste week van de schoolvakantie.
Nadien worden alle niet opgehaalde voorwerpen geschonken aan een goed doel.
580.1 - Gemeentelijke administratieve sancties - rapport werkingsjaar 2018
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport
werkingsjaar 2018 van de gemeentelijke administratieve sancties.
901 - Fluvius - Uitnodiging voetbalmatch RSC Anderlecht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
Fluvius. Bart Clerckx, Jos Rutten, Adri Daniëls, Mattias Bouckaert, Marijke Pertz zullen
aanwezig zijn.
857 - Brandweer - Procedures inzake integrale verloning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van
advocatenkantoor Racine van 23 juli 2019.
VrijeTijd
642.7 - Feestelijkheden - Viering nieuwe inwoners 2019 - Kennisname lijst genodigden
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst van de nieuwe
inwoners 2019.
624.91 - YOUCA Action Day 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deel te nemen aan de
YOUCA Action Day op 17 oktober 2019.
205.9 - Infosessies 'Het internet. Ook uw zaak.' - najaar 2019
Besluit
Artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen besluit akkoord te gaan met het
organiseren van de drie infosessies 'Het internet. Ook uw zaak!'
205.9 - Kandidatuur handelaar project Kadoobon
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname van Aldi
nv (voor Aldi Haasrode) aan het project Kadoobon.
Onderwijs
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning afwezigheid verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool de Letterberg Oud-Heverlee, verleent in
toepassing van de onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020:
- het verlofstelstel afwezigheid voor verminderde prestaties voor 8/24ste
aan XXX, voor zijn 8/24ste vaste opdracht als bijzonder leermeester Rooms Katholieke
Godsdienst aan de gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisschool De Letterberg Oud-Heverlee en het betrokken personeelslid.
397.255 - Basisonderwijs - Toekenning voltijdse loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof)
en verlof verminderde prestaties
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee,
inrichtende macht van de gemeentelijke basisscholen, verleent in toepassing van de
onderrichtingen, voor het schooljaar 2019-2020, volgende verlofstelsels :
- tijdens de periode vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2019 voltijdse
loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof)
- 12/24ste verlof verminderde prestaties vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.
aan XXX, vast benoemd kleuterleidster.
Artikel 2: Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de
gemeentelijke basisscholen en het betrokken personeelslid.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
653 - Huurovereenkomst gemeente Oud-Heverlee - OHL
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om onderstaande overeenkomst tussen de gemeente
Oud-Heverlee en OHL goed te keuren
OvEREENKOMST GEMEENTE OUD-HEVERLEE – C.V.B.A.-SO OHL
TUSSEN
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DE GEMEENTE OUD-HEVERLEE, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en
schepenen in de persoon van Adri Daniëls, burgemeester, en Marijke Pertz, algemeen
directeur,
hierna genoemd “de gemeente”;
EN
DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK OUD-HEVERLEE
LEUVEN, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Kardinaal Mercierlaan 46, bij deze
vertegenwoordigd door Albert Vanvlasselaer, M. Noëstraat 135, 3054 Vaalbeek (OudHeverlee), voorzitter en PVDS TAX & MANAGEMENT BV-BVBA, gedelegeerd bestuurder,
ondernemingsnummer 0882388412 en met als vaste vertegenwoordiger Paul Van Der
Schueren, wonend Eikenboslaan 29,3010 Kessel-Lo.
hierna genoemd “OHL”;
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

A. VOORAFGAANDE UITEENZETTING
Tussen de gemeente en OHL werd op 21 december 2015 een overeenkomst van erfpacht
afgesloten met betrekking met de onroerende goederen gelegen te Oud-Heverlee aan de
Korbeekdamstraat 42, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel minder dan één jaar oud,
met een oppervlakte volgens meting van 3 ha 50 aren en 8 centiaren, met inbegrip van de
bestaande gebouwen, de tribunes, de cafetaria, de staanplaatsen met hun overdekking en de
verlichtingsinstallaties, teneinde de terreinen aan te wenden als voetbalstadion en de
bijbehorende infrastructuur te exploiteren als voetbaloefencentrum met aanverwante
activiteiten.
Ten dien einde werden door OHL tal van verplichtingen opgenomen met betrekking tot de
exploitatie en het onderhoud waardoor tijdens de duur van de erfpacht, zijnde 27 jaar, de site
volledig door OHL onderhouden wordt en verder uitgebreid wordt. Bij het einde van de erfpacht
komt gans het centrum met bijbehorende infrastructuur zonder vergoeding in eigendom toe aan
de gemeente.

B. EIGENLIJKE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst somt de engagementen op van beide hoger genoemde partijen in het
kader van hoger vermelde erfpacht. De toegestane erfpacht moet het immers mogelijk maken
het voetbalopleidingscentrum verder uit te bouwen in het bijzonder ten behoeve van het jeugden vrouwenvoetbal en als trainingscentrum voor het A-elftal mannen en eliteploegen. In dit
verband dient onder andere te worden gezorgd voor een stadion dat voldoet aan alle bestaande
regelgeving en licentievoorwaarden opgelegd door de wetgever en de Koninklijke Belgische
Voetbalbond, zoals bestaande op het moment van de ondertekening van onderhavige
overeenkomst, om te spelen in de hoogste afdeling van het Belgische vrouwenvoetbal en de
jeugd- en beloftencompetities. De nodige werken worden uitgevoerd volgens de regels van de
kunst en rekening houdend met alle van toepassing zijnde wetgeving.
Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden aan de erfpachtovereenkomst tussen
gemeente en OHL afgesloten op 21 december 2015. De huidige overeenkomst omvat volgende
verplichtingen:
1. In de sportieve visie van OHL staan de jeugdopleiding en doorstroming naar het eerste
elftal centraal. Daarom streeft OHL naar een zeer hoog niveau in de sportieve
omkadering van de jeugd (trainers en coördinatoren).
2. OHL zal zijn jeugdopleiding in de breedte blijven uitbouwen en het sociale karakter
ervan blijvend realiseren volgens de principes van de “Panathlon verklaring over ethiek
in de jeugdsport”. OHL verbindt er zich toe deze verklaring te onderschrijven en er de
principes van na te leven.
3. OHL zal blijvend focussen op de jeugdopleiding via het inschakelen van gediplomeerde
jeugdtrainers vanaf het begin van het seizoen zoals bepaald in punt 1 en zal hierbij niet
alleen aandacht hebben voor de toptalenten. OHL zal in het centrum OH een regionale
werking garanderen waarbij spelertjes van de gemeente Oud-Heverlee en Heverlee
voorrang krijgen. Voor elke leeftijdscategorie wordt minstens één regionaal elftal
voorzien tot U17. Boven deze leeftijd is er een U21 elftal in Kessel-Lo of via de
samenwerkingen met andere regionale clubs. Een inschrijvingsstop is mogelijk als een
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ploeg volzet is. De gemeente heeft een impulssubsidiereglement voor erkende
sportverenigingen. OHL zal bij haar subsidieaanvraag enkel melding maken van de
gediplomeerde jeugdtrainers of jeugdcoördinatoren die ingezet worden bij de
jeugdwerking in het centrum Oud-Heverlee.
4. Bij de terreinbezetting zullen ook voldoende velden ter beschikking staan van de
regionale werking. OHL zal de nodige doelen ter beschikking stellen zodat er geen lange
afstanden mee gesleurd moet worden.
5. OHL bevordert en waardeert samenwerking, engagement en vrijwillige inzet. OHL
verbindt er zich toe deze vrijwilligers op een correcte manier in te schakelen in de
werking van de club en hierbij alle wettelijke bepalingen te respecteren.
6. Binnen de club en in het bijzonder bij de jeugdopleiding gaat er ook aandacht naar
sociale projecten (studiebegeleiding, gezonde voeding, geen racisme, teamgeest en
maatschappelijk engagement, energie- en milieubewustzijn,…).
7. OHL verbindt zich tot het inspelen op overheidsprojecten zoals onder meer het OCMWproject waarbij personen die een leefloon ontvangen in de werking van de club worden
ingeschakeld en een samenwerking met het ministerie van justitie bij de begeleiding van
personen met een werkstraf.
8. OHL verbindt zich tot het in de toekomst verder te zetten van de reeds opgestarte
projecten in het kader van “Open Stadion” en “Football Plus Foundation”.
9. OHL werkt reeds op een positieve wijze samen met clubs uit de regio. OHL verbindt er
zich toe zijn kennis en organisatie blijvend ter beschikking te stellen van andere
voetbalclubs in de omgeving oa door clinics, demotrainingen, opleiding greenkeepers,
enz.
10. OHL legt er zich verder op toe om uit te groeien tot een stabiele ploeg in eerste klasse of
tweede klasse zowel wat het mannen- als vrouwenvoetbal betreft.
11. OHL verbindt er zich toe om het complex (kantine, kleedkamers “de villa” en
buiteninfrastructuur) 4 X 2 dagen per jaar al dan niet opéénvolgend ter beschikking te
stellen van de gemeente Oud-Heverlee in overleg met de club.
12. OHL zorgt ervoor dat de terreinen 6 & 7 (zie toegevoegd plan, niet begrepen in de
erfpachtovereenkomst) worden aangelegd en onderhouden in ruil voor het gebruik ervan
door de club.
OHL exploiteert deze terreinen als een goed huisvader: nl. degelijk onderhoud van de
omheiningen, ballenvangers, lichtmasten, dug-outs, doelen, grasmatten, etc. Alle kosten
van dagelijks onderhoud en alle kosten voor alle grote en kleine herstellingen van de
infrastructuur zijn ten laste van OHL. Alle afval (waaronder maaisel en snoeisel) zal
correct afgevoerd worden. Groenonderhoud (buiten de grasvelden) zal gebeuren zonder
gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen.
13. Alle kosten mbt deze terreinen worden gedragen door OHL (onroerende voorheffing,
verzekering, …). Voor de oppervlakte – met uitzondering van de voetbalterreinen - die
niet deel uitmaakt van de erfpacht zal de gemeente het groenonderhoud blijven voor zijn
rekening nemen. Ook zal kort bij de ingang aan de hoofdparking parkeerplaatsen voor
andersvaliden met borden worden aangeduid en zullen op de weg vóór terrein 7
verkeersdrempels worden aangelegd en maximum snelheidsborden door de gemeente
worden aangebracht om de verkeersveiligheid op de site te bevorderen (aanduiding als
woonerf of zone 30).
14. OHL zal gratis terrein 1 of terrein 7 ter beschikking stellen voor 30 thuiswedstrijden van
een ander te bepalen voetbalclub van de gemeente die niet over een eigen
voetbalaccomodatie beschikt of dit occasioneel nodig heeft bij slechte
weersomstandigheden. Dit kan enkel op een ogenblik dat dit terrein niet gebruikt wordt
voor de eigen OHL jeugdopleiding. OHL mag voor het gebruik van de kleedkamers, de
energiekost en/of de personeelskost voor het openhouden van de kantine een
vergoeding van maximum 50 euro per wedstrijd vragen van de betrokken club.
15. Inwoners van Oud-Heverlee mogen sporten (zonder het terrein te beschadigen) op
terrein 7 wanneer dit niet in gebruik is. Langs de kant van het terrein zal een bord staan
dat aangeeft wat kan en wat niet kan.
16. OHL verbindt zich tot het gratis aanbieden van een zit- of staanplaats in het stadion in
Leuven en in het sportcentrum in Oud-Heverlee aan de jeugdspelertjes van alle
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voetbalclubs van Oud-Heverlee. Dit mits naleving van bepaalde administratieve
formaliteiten.
17. OHL neemt deel aan de actie “nieuwe inwoners” en Oud-Heverlee via het gratis
aanbieden van een ticket aan deze nieuwe inwoners zodat ze kennis kunnen maken
met het sportaanbod in de gemeente.
18. OHL verbindt zich ertoe om de meerderheid van verkochte producten bij de lokale
handelaars aan te kopen. Minstens 2 fair trade producten zullen in de kantine
aangeboden en duidelijk geafficheerd worden.
19. Per thuiswedstrijd worden 6 toegangskaarten aan de sportfunctionaris van de gemeente
Oud-Heverlee bezorgd voor gebruik binnen de diensten van de gemeente.
20. In het sportcentrum zal de naam en/of het logo van de GEMEENTE aangebracht
worden.
21. In de clubnaam van OHL zal steeds een verwijzing naar de gemeente Oud-Heverlee
worden opgenomen.
22. OHL dient bij haar elektriciteitsleverancier 100% groene stroom aan te kopen.
Indien OHL niet voldoet aan die verplichtingen wordt zij hiervan door de gemeente, via een
aangetekend schrijven door het college van burgemeester en schepenen, in kennis gesteld.
OHL krijgt dan zes maanden de tijd vanaf de datum van het aangetekend schrijven om aan de
verplichtingen te voldoen. Tijdens die periode plegen partijen overleg. Bij gebreke aan akkoord
in het kader van het niet voldoen van OHL aan haar verplichtingen kan de erfpacht en deze
overeenkomst beëindigd worden.
Het is OHL verboden de opgerichte constructies op het in gebruik gegeven goed te verwijderen,
tenzij de erfverpachter hierin toestemt. De gemeente bevestigt hierbij zijn eerder gegeven
toestemming om door OHL op terrein 7 een kunstgrasveld te laten aanleggen en de
omheiningen, verlichting en ballenvangers te vervangen met kwaliteitsvol materiaal.
OHL verbindt er zich toe geleidelijk de bestaande veldverlichting te vervangen door
milieuvriendelijke ledverlichting en om zonnepanelen aan te brengen zodat hiermee kan worden
voorzien in de electriciteitsbehoefte van het centrum.
Indien het erfpachtcontract vroegtijdig eindigt is er geen vergoeding verschuldigd door de
gemeente voor de onroerende investeringen gedaan door OHL en vervallen de verplichtingen
van OHL.
In het algemeen kader van deze overeenkomst kent de gemeente aan OHL gedurende de duur
van deze overeenkomst een algemene werkingstoelage als tussenkomst in de exploitatiekosten
toe die gelijk is aan 18.000 euro per jaar. Dit bedrag dient integraal geïnvesteerd te worden in
het onderhoud, de exploitatie (energiekost) en de infrastructuur van het sportcomplex in het
algemeen. De tussenkomst vervalt indien dit één jaar vooraf wordt aangekondigd door de
gemeente. De gemeente behoudt het recht om de werkingstoelage aan te wenden voor andere
investeringen in het sportcomplex indien OHL bepaalde onderdelen niet correct onderhoudt.
De verplichtingen van OHL (zie punt 12 en 13 + erfpachtovereenkomst datum 21 december
2015) eindigen wanneer de algemene werkingstoelage stopt of vermindert.
Elk jaar zal door OHL aan het College een toelichting worden gegeven over de werking van het
afgelopen jaar waarbij de gemeente punten ter verbetering of bijkomende verwachtingen kan
aanreiken. Indien nodig zal deze overeenkomst in die zin kunnen worden aangepast zodat ze
up to date blijft.
Wanneer partijen een investering plannen in het centrum te Oud-Heverlee kunnen ze
elkaar verzoeken om hierin tussen te komen. De Gemeente en/of OHL beslist op dat ogenblik
autonoom om bepaalde investeringen, omwille van het sociale of het lokale karakter ervan, te
ondersteunen.
Indien er een fusie, splitsing, gehele of gedeeltelijke overname van aandelen van/of de
vennootschap, wijziging van de vennootschapsvorm of wijziging in de controle qua
aandeelhouderschap of/en bestuur in OHL plaatsvindt, of vreemd kapitaal wordt ingebracht of
er een kapitaalsverhoging of -vermindering plaatsvindt, gebeurtenissen waarvan OHL de
GEMEENTE onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte dient te stellen, heeft de
GEMEENTE de mogelijkheid om de toelage stop te zetten. De verplichting van de GEMEENTE
jaarlijks een algemene vergoeding te betalen als tussenkomst in de exploitatiekosten, vervalt
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nadat de GEMEENTE hiertoe een aangetekend schrijven richtte aan OHL en deze hieraan
binnen de 6 maanden geen gevolg verleende.
OHL dient de GEMEENTE minstens jaarlijks en ten laatste voor 31 januari van het jaar
daaropvolgend de samenstelling van de RvB en de aandeelhouderstructuur te bezorgen. OHL
zal jaarlijks een verslag maken over haar engagementen en het gebruik/onderhoud van de
infrastructuur. Dit verslag wordt besproken en toegelicht op een vergadering van het
schepencollege.
Een kopij van de erfpachtovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en OHL op 21
december 2015 wordt bijgevoegd aan huidige overeenkomst en door beide partijen
geparafeerd.
Deze overeenkomst vervangt de vroeger afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Oud-Heverlee en de CVBA-SO Oud-Heverlee Leuven.
De partijen verbinden er zich toe de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.
Opgesteld te Oud-Heverlee op 2 juni 2019 in twee exemplaren.
Op last van het College

Voor de CVBA-SO OHL

van Burgemeester en Schepenen
172.2 - Onderzoek van de geloofsbrieven - Eedaflegging en installatie als vervangend
gemeenteraadslid van een opvolgend raadslid tijdens de afwezigheid van het
gemeenteraadslid-titularis
Besluit
Artikel 1: De heer Tom Van Den Berghe wordt bijgevolg als gemeenteraadslid-vervanger
geïnstalleerd gedurende de periode dat mevrouw Sarah D'Hertefelt, gemeenteraadslid-titularis
moederschapsrust neemt (vanaf 23 augustus 2019 tot en met 5 december 2019).
Hij zal onder nummer 21 voorkomen op de rangorde van de gemeenteraadsleden.
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger voor de
bijzondere algemene vergadering en bepaling van het mandaat
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad van Oud-Heverlee besluit om de agendapunten voor de bijzondere
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Interleuven van 11 september
2019, zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 mei 2019, goed te keuren.
Artikel 2: De gemeenteraad van Oud-Heverlee besluit het mandaat van de vertegenwoordiger
inzake de agenda van de de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019 van
de intergemeentelijke vereniging Interleuven als volgt vast te stellen:
- goedkeuring van alle agendapunten van de de buitengewone algemene vergadering.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van huidige beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over te
maken aan de Intergemeentelijke Verenging Interleuven.
572.102 - Begraafplaatsen - Aanpassing retributie- en belastingreglement
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit onder artikel 6a van het retributieen belastingreglement op de begraafplaatsen van 24 september 2013 de jaarlijkse vervaldatum
(31 augustus) op te nemen
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen besluit onder artikel 6b van het retributieen belastingreglement op de begraafplaatsen van 24 september 2013 de stilzwijgende
verlenging te vermelden
Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen besluit de jaarlijkse retributie te verhogen
naar 100,00 euro.
901 - Toerisme Vlaams-Brabant - Bevestiging aanduiding vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering(en) en bepaling van het mandaat
Besluit
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Artikel 1: De gemeenteraad van Oud-Heverlee bevestigt de vertegenwoordiging van de heer
Jos Rutten, schepen van milieu en klimaat, recreatie en toerisme van de gemeente OudHeverlee voor de Algemene Vergadering(en) van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, tijdens de
legislatuur 2019-2024.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit het mandaat van de heer Jos Rutten, als volgt vast te
stellen.
- goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering(en).
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te
belasten met de uitvoering van huidige beslissing en een afschrift ervan over aan Toerisme
Vlaams-Brabant.

857 - Brandweer- tarificatie - kwartaalfiches 2015- eindafrekening (kosten 2014): antwoord
gouverneur op negatief advies gemeenteraad.
Besluit
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur op het negatief
advies van de gemeenteraad en neemt er akte van dat hij bij zijn ingenomen standpunt uit de
brief van 6 mei 2019 blijkt. De brief van de gouverneur wordt overgemaakt aan de aangestelde
raadsman teneinde de rechten van de gemeente te vrijwaren.
397 - Aanpassing organogram Gemeente en OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: de gemeenteraad gaat akkoord met de volgende aanpassing van het organogram van
gemeente en OCMW: in de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu wordt de functie statutair
administratief medewerker C1-C3 uitdovend gezet en wordt een nieuwe functie statutaire
deskundige Ruimtelijke Ordening gecreëerd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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