Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 17 december 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 423.085,75 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019007267-7268, 2019007273-7274,
2019007282-7283, 2019007321, 2019007323, 2019007341, 2019007385, 2019007387,
2019007388-7389.
Financieel beheerder
185.3- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode - aanvraag investeringstoelage.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de kerkfabriek Onze-LieveVrouw Haasrode een investeringstoelage uit te betalen voor uitgevoerde werken aan de
bijgebouwen naast de pastorij (jeugdlokalen) ten belope van 28.516,74 euro.
Artikel 2: De uitbetaling zal gebeuren op rekeningnummer 091-0181079-09 van de kerkfabriek
Haasrode.
Financien
58 - Kennisname politiebegroting 2020 politiezone Voer en Dijle
Aanduiding aanwijzend schatter in het kader van de actualisatie van het kadastraal inkomen
in gemeente Oud-Heverlee.
Besluit
Artikel 1: David Oyen, in dienst bij IGO div voor de tewerkstelling in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Boortmeerbeek, Hoegaarden, Oud-Heverlee en IGO div
in het kader van de actualisatie van het kadastraal inkomen, aan te duiden als aanwijzend
schatter.
Artikel 2: Een legitimatiebadge af te leveren aan David Oyen.
Kerkfabriek Sint-Joris Sint-Joris-Weert: aanvraag betaling investeringstoelage voor het
schilderen van de kerkramen.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de kerkfabriek Sint-Joris een
investeringstoelage uit te betalen van 4.750,92 euro ingevolge schilderwerken aan de
kerkramen, uit te voeren door Mommaerts Peter, Klein-Broekstraat 1 te 1540 Herne.
Artikel 2: De uitbetaling zal gebeuren op rekeningnummer 734-0037031-83 van de kerkfabriek
Sint-Joris.
Infrastructuur
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965.1 - Maurits Noëstraat 37 - Goedkeuring plaatsbeschrijving openbaar domein
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plaatsbeschrijving
van het domein gelegen te Maurits Noëstraat 37 te Oud-Heverlee, opgemaakt door Joemi
Cornelissen en Dieter Thijs.
581.15 - Mobiliteit - Schoolomgeving Oud-Heverlee - Aanpassen verkeerslichten en
plaatsing palen ter hoogte van het fietspad: goedkeuring subsidieaanvraag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit voor deze werken:
•

het aanpassen van de verkeerslichten op de Waversebaan (4.858,99 € exclusief btw).

•

het door eigen personeel plaatsen van 30 palen om de fietspaden af te schermen (30
palen x 167.28 € exclusief btw).
een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid "Subsidies aan gemeenten voor het
verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen" ten bedrage van 50% van de
aankoopkost.
Deze werken leveren een bijdrage aan het behalen van onze lokale doelstellingen, met name
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
Artikel 2: De nodige budgetten voor het uitvoeren van deze werken zijn voorzien onder de
budgetsleutels :
•

verkeerslichten aanpassen : 2020/6103510/PATR/0200 -- Prestaties van derden voor
wegen en waterlopen/Wegen ;

•

paaltjes : 2020/6103501/PATR/0200 -- Benodigdheden voor wegen en
waterlopen/Wegen

861.6 - Toekenning investeringssubsidie TC Meerdaal voor investering in ledverlichting
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de
investeringssubsidie voorzien in de gemeentebegroting 2019 goed.
Artikel 2: De kredieten voor het uitvoeren van deze subsidie zijn voorzien in het
investeringsbudget onder de budgetsleutel “Toegestane investeringssubsidies
sport - 2019/6640000/WELZ/0740-- Toegestane investeringssubsidies/Sport".
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Verkeersremmend element in de
Maurits Noestraat - vervolg proefproject 20200101-20200630
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 volgende tijdelijke maatregelen te laten
uitvoeren :
Het proefproject rond de bestaande wegversmalling in de Maurits Noestraat ter hoogte van het
gehucht Pragen wordt verlengd. Dit verkeersremmend element wordt aangeduid door de
verkeersborden B21 (voorrang richting Vaalbeek), B19 (geen voorrang richting Pragen) en A7a
voor de wegversmalling aan beide kanten.
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 vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.
Artikel 6: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Chicanes in de Kauwereelstraat vervolg proefproject 20200101-20200630
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 volgende tijdelijke maatregelen te laten
uitvoeren :
- Verlengen van het preofproject voor de twee verkeersremmende elementen (een ter hoogte
van huisnummers 3 en 6 en de andere ter hoogte van huisnummers 33 en 36) onder de vorm
van chicanes in de Kauwereelstraat. Deze verkeersremmende elementen worden aangeduid
door de verkeersborden B21 (voorrang richting Beekstraat en richting Nethen), B19 (geen
voorrang richting Groot Neerveld) en D1c ter hoogte van de twee chicanes.
- test van een derde element, in het midden van de straat (ter hoogte van huisnummer 17)
onder de vorm van een wegversmalling. Deze verkeersremmend element wordt aangeduid door
de verkeersborden B21 (voorrang richting Nethen), B19 (geen voorrang richting Beekstraat),
A7a en D1c ter hoogte van de wegversmalling.
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 vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.
Artikel 6: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
Artikel 7: Tijdens deze verlengde proefperiode zullen volgende ingrepen bijkomend getest
worden: voorzien van twee oversteekplaatsen voor voetgangers, accentueren voorrang van
rechts, parkeerverbod voor/na chicanes, onderzoeken of chicanes dichtst bij Roodsestraat 6
meter kan opgeschoven worden, plaatsen van bord ‘u rijdt te snel’ halverwege.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20200106 - 20200630 - Pastoor
Tilemansstraat - Schoolstraat
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:
•

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

•

De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.
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• De inname niet conflicteert met andere innames.
Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen goed te
keuren voor 06 januari 2020 tot en met 30 juni 2020:
•

Bij wijze van proefproject wordt een schoolstraat gericht in de Pastoor Tilemansstraat.

•

De schoolstraat is voorzien in de schoolperiodes tussen januari en juni 2020. De
schoolstraat zal plaatsvinden tussen 8u15 en 9u00 s'morgens en tussen 15u15 en
16u00 in de namiddag (tussen 11u35 en 12u20 op woensdag).

Volgens de Wet van 2 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van
de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft, geldt:
In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die
straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van
hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven
door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat.
Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de
voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders
van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen
hen niet. Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de
wegbeheerder.
De gemeente zorgt voor de materiaal (nadar en verkeersbord C3 met een onderbord
"schoolstraat") en de school zorgt voor de plaatsing ervan op de bovenvermelde uren en dagen.
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: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden (brief bussen), ook via nieuwsbrief, facebook.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag nr. 32
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag met
nummer 32 van de werfvergadering van 10 december 2019.
Personeel
397.2 - Ontslag op zijn verzoek - Statutair administratief medewerker ruimtelijke ordening &
stedenbouw
397.2 - Personeel - Vervanging personeel met onbezoldigd verlof op dienst Ruimtelijk
ordening en Leefmilieu
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel de tijdelijke bijstand op
de dienst RO voor het behandelen van aanvragen omgevingsvergunning aan Quadrant door
XXX te verlengen tot eind maart 2020.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
568 - Vraag je toelating voor werken aan beschermd erfgoed vanaf 1 januari 2020 online aan
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail die ons werd
bezorgd door het Team Infopunt Erfgoed.
901 – Goedkeuring planning jaarprogramma 2020 van de intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploeg (INL)
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangepaste planning van de
INL-ploeg 2020 voor Oud-Heverlee goed te keuren.
475 - Betaling en domiciliëring Ecowerf voortaan mogelijk via doccle
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail en de bijlage
die ons werd bezorgd door de heer Jos Artois.
OMV/2019/59/VV - Beslissing beroepsprocedure - verkavelen van gronden - Waversebaan
ZN, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de
deputatie van 24 oktober 2019 in het kader van de beroepsprocedure tegen de weigering aan
Plan+ inzake de verkaveling van het goed te Waversebaan ZN, kadastraal gekend 1e afdeling,
sectie A, nr. 220N6 in drie loten voor eengezinswoningen in open bebouwing.
OMV/2018/155/VV - Beslissing beroepsprocedure - verkavelen van gronden - Bergenstraat
67, 3053 Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de
deputatie van 7 november 2019 inzake de verkaveling van het goed te Bergenstraat 67,
Haasrode in drie loten voor eengezinswoningen waarvan één in open bebouwing en twee in
halfopen bebouwing (na afbraak van de bestaande woning).
874.1 - OMV/2019/151/OV - OMV_2019137042 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door de heer Richard Dewit voor stedenbouwkundige
handelingen" te Naamsesteenweg 5, 3052 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door de heer Richard Dewit
voor stedenbouwkundige handelingen te Naamsesteenweg 5, 3052 Oud-Heverlee.
874.1 - OMV/2019/159/OV - OMV_2019098011 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door de heer Albert Hennes voor de exploitatie van een
of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten" te Naamsesteenweg 19A, 3052 OudHeverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door de heer Albert Hennes
voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten te
Naamsesteenweg 19A, 3052 Oud-Heverlee.
Selectie teams voor offerte Toekomstvisie Haasrode
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Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen keurt de selectie van volgende
kandidaten goed:
1. Atelier M Architects + Planners bv.cvba
2. Atelier Romain
3. Plus Office Architects bvba
Deze procedure is een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Zoals de Wet op de
Overheidsopdrachten voorziet, kan de opdrachtgever rechtstreeks een aantal kandidaten
uitnodigen en gaat het niet om een selectieprocedure. De oproep aan geïnteresseerden,
waarop de kandidaten zijn ingegaan, is een manier om de keuze van teams te verruimen. Er is
dus geen selectieverslag.
VrijeTijd
653 - Regeneratiewerken OHL
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft een toelage van 18.000,00 € aan
OHL.
646 - Erkenning vereniging - Wargaming monkeys
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de vereniging Wargaming
monkeys een tijdelijke erkenning als gemeentelijke culturele vereniging toe te staan.
Na het verstrijken van de periode van 6 maanden en na evaluatie wordt een procedure
opgestart voor definitieve erkenning.

653 - Gebruiksovereenkomst Oc Weert met Wevok - Afrekening energieverbruik
nutsvoorzieningen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de gemeente 224,24 euro
aan Wevok moet terug betalen.
653 - Gebruiksovereenkomst sporthal Haasrode met VHL - Afrekening energieverbruik
nutsvoorzieningen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat VHL 32,1 € terug moet
betalen aan de gemeente
646 - Evenement - Dressuurwedstrijd 5 januari 2020 - Meerdaalhof vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een
Dressuurwedstrijd door Meerdaalhof vzw op 5 januari 2020 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Zoet Water tocht 26 januari 2020 - Wandelclub den Engel
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Zoet Water
Tocht door Den Engel op 26 januari 2020 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
646 - Evenement - Retro Party In the Mix 21 maart 2020 - Hoola Hoop vzw
Besluit
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Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van In the Mix
Retro Party door Hoola Hoop op 21 maart 2020 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden :
- degelijke briefing security nodig
- gebruik van een geluidsmeter is verplicht
- geluidscategorie 2 toegestaan tot 05.00 uur
- strenge controle nodig op de alcoholwet
- verbod op gebruik éénmalige drankverpakkingen zoals wegwerpbekers, blikken of petflesjes
- maximaal 540 personen toegelaten omwille van veiligheid
- oplossing voor afval
646 - Herbruikbare bekers
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken
van het dossier herbruikbare bekers en besluit opdracht te geven 1500 bekers met logo OH
aan te kopen, met aangepaste borstels.
646 - Evenement - Zaalshow Jacques Vermeire 20 maart 2020 - Hoola Hoop vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een Zaalshow
van Jacques Vermeire door Hoola Hoop goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden :
- strenge controle nodig op de alcoholwet
- verbod op gebruik van éénmalige drankverpakkingen zoals wegwerpbekers, blikken of
petflesjes
- maximaal 540 personen toegelaten omwille van veiligheid
- oplossing voor afval
- dubbel huurtarief wordt toegepast
646 - Evenement - Nieuwjaarsdrink Weidestraat 4 januari 2020 - XXX
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Nieuwjaardsrink Weidestraat door XXX op 4 januari 2020 goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden.
652 - Bestek kampen Haasrode 2020: Goedkeuring gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om de opdracht "Kampen
Haasrode 2020" met nr 2019-0190/INFRA/IV (basisopdracht) met mogelijkheid om te verlengen
(2021-2022-2023), te gunnen aan Smiley speelkampen , Vossenstraat 40, 3060 Bertem.
Artikel 2: De inschrijver wordt op de hoogte gebracht van zijn goedgekeurde offerte.
652 - Bestek cultuurkampen GC De Roosenberg 2020: Goedkeuring gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om de opdracht "Cultuurkampen
GC De Roosenberg 2020" met nr 2019-0195/INFRA/IV (basisopdracht) met mogelijkheid om te
verlengen (2021-2022-2023), te gunnen aan Creafant vzw, Leupegemstraat 20, 9700
Oudenaarde
Artikel 2: De inschrijver wordt op de hoogte gebracht van zijn goedgekeurde offerte.
652 - Bestek kampen OC Sint-Joris-Weert 2020: Goedkeuring gunning
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om de opdracht "Kampen OC
Sint-Joris-Weert 2020" met nr. 2019-0196/INFRA/IV (basisopdracht) met mogelijkheid om te
verlengen (2021-2022-2023), te gunnen aan Sporty vzw, Ernest Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo
Artikel 2: De inschrijver wordt op de hoogte gebracht van zijn goedgekeurde offerte.

646 - Evenement - Kerstdrink 21 december 2019 - Brigands Sint-Joris-Weert
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een Kerstdrink
door Scouts Brigands SJW op 21 december 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
- afval wordt meegenomen; resten van het kampvuur worden opgeruimd
- de inkom en de toiletten van het OC worden gepoetst na gebruik
- er worden genoeg blusmiddelen voorzien
- er wordt toegezien op parkeerders op de Beekstraat
- alcoholwet wordt strikt gecontroleerd door organisator : Min 16 jaar: geen alcohol. Van 16 tot
18 jaar: gegiste dranken minder dan 22° vb. bier, wijn, cava, porto. Vanaf 18 jaar: sterke drank,
gedistilleerde dranken, cocktails, dranken + 22°
- event wordt in de toekomst tijdig aangevraagd
646 - Evenement - Viering 50 jaar Wevok 25 januari 2020 - Wevok
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Viering 50 jaar
Wevok door Wevok op 25 januari 2020 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
- interventie politie wordt verwittigd
- parkeren wordt nauw opgevolgd zodat er geen overtredingen op de Beekstraat kunnen
gebeuren
- gebruik van een geluidsmeter is verplicht
- geluidscategorie 2 toegestaan tot 02.00 uur
- alcoholwet wordt strikt gecontroleerd door organisator : Min 16 jaar: geen alcohol. Van 16 tot
18 jaar: gegiste dranken minder dan 22° vb. bier, wijn, cava, porto. Vanaf 18 jaar: sterke drank,
gedistilleerde dranken, cocktails, dranken + 22°
- lokalen en toiletten worden gepoetst; afval wordt meegenomen

646 - Evenement - VLAR Warming Up 12 januari 2020 - VLAR
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de VLAR
Warming Up door VLAR op 12 januari 2020 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden en de afspraken met ANB.
646 - Aanvraag Agentschap Natuur en Bos - Afsluiten Weertsedreef data 2020
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt het afsluiten van de Weertsedreef
op vraag van het ANB goed gedurende de voorgestelde weekends :
- 18-19/1/2020
- 15-16/2/2020
- 14-15/3/2020
- 11-12/4/2020
- 13/4/2020 paasmaandag
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- 18-19/4/2020
- 16-17/5/2020
- 20-21/6/2020
- 18-19/7/2020
- 1 tot en met 30/8/2020
- 19-20/9/2020
- 17-18/10/2020
- 14-15/11/2020
- 19-20/12/2020
646 - Evenement - Evaluatie Dubyard 2019
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van besproken punten
tijdens de evaluatievergadering van het evenement Dubyard op 26 november 2019.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20191220 - 20191221 - Kerstmarkt
de Lijsterboom
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/BU566, goed te keuren voor
de periode van 20191220 tot 20191221 van 14.00 uur tot 01.00 uur.
SIGNALISATIEPLAN: Het bijgevoegd signalisatieplan maakt integraal deel uit van de
signalisatievergunning/ politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen: Afdekken van de signalisatie betreffende de éénrichtingsstraat
aan het kruispunt van de Lijsterstraat met de Bierbeekstraat en afdekken van de
verbodenrichting aan het kruispunt van de Lijsterstraat met de Naamsesteenweg.
RIJBEWEGINGEN : Instelling van de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden
C3: Lijsterstraat , kruispunt met de Bierbeekstraat tot kruispunt met Lijsterhof. Tevens de
afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b: Lijsterstraat kruispunt met de Naamsesteenweg.
Tevens 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 Lijsterhof.
OMLEGGINGEN:Instelling van onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden
F41: Bierbeekstraat , Naamsesteenweg (Richting Hamme-Mille), Lijsterstraat , in beide
rijrichtingen.
PARKEERVERBOD: Instelling van de onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden:
Lijsterstraat over de hele lengte van de straat in beide richtingen en de buiten de rijbaan
aangelegde parkeerplaatsen (voor de school) op de Bierbeekstraat ) d.m.v. verkeersborden E3
met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN: is goedgekeurd
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
- Steeds vrije doorgang van 3 meter vrijwaren voor de hulpdiensten.
- Alle signalisatie (ook de afgedekte) dient terug in de oorspronkelijke staat worden hersteld na
einde van het evenement.
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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: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20200101 - 20200102 Nieuwjaarsfuif Café Kursaal
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/BU541, goed te keuren voor
de periode van 20200101 tot 20200102 (12.00 uur tot 12.00 uur)
SIGNALISATIEPLAN maakt integraal deel uit van de signalisatievergunning/ politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen: Afdekken van de signalisatie betreffende de éénrichtingsstraat
aan het kruispunt van de Lijsterstraat met de Bierbeekstraat en afdekken van de
verbodenrichting aan het kruispunt van de Lijsterstraat met de Naamsesteenweg.
RIJBEWEGINGEN : Instelling van de afsluiting van de volgende straten door middel van
verkeersborden C3: Lijsterstraat , kruispunt met de Bierbeekstraat tot aan het Lijsterhof. Tevens
de afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of
F45b: Lijsterstraat. Alsook 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 Lijsterhof.
OMLEGGINGEN : Instelling van onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden
F41: Bierbeekstraat , Naamsesteenweg (Richting Hamme-Mille), Lijsterstraat , in beide
rijrichtingen.
PARKEERVERBOD : Instelling van de onderstaande parkeer- en stilstand verboden:
Lijsterstraat rijriching Bierbeekstraat, tot aan het kruispunt met Lijsterhof door middel van
verkeersborden E3 met onderborden van het type X.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN : De organisatie kijkt toe dat er steeds een doorgang mogelijk
is van 3 m voor de hulpdiensten.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
17 december 2019

onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20200104 - 20200104 Nieuwjaarsdrink Weidestraat
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/BU585, goed te keuren voor
de periode van 20200104 tot 20200104.
RIJBEWEGINGEN : Instelling van de afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden
C3: Weidestraat te Oud-Heverlee vanaf het kruispunt met de Fonteinstraat tot de brug aan de
overweg/voetweg Broekstraat.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN is goedgekeurd.
INZET: Geen inzet politie
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20200105 - 20200105 - Jumping
Meerdaalhof
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 geen BU, goed te keuren voor de
periode van 20200105 tot 20200105
•

Afsluiten Meerdaalweg voor alle verkeer behalve hulpdiensten van 08:00 tot 24:00 u op
05/01/2018.

•

Parkeerverboden in de S bocht ter hoogte van de toegang Meerdaalweg en M
Noëstraat.( rekening houdend met de wegversmalling)

•

Op de Meerdaalweg tussen M Noëstraat en de Witte Bomendreef, en in de Witte
Bomendreef tussen Meerdaalweg en de M Noëstraat parkeerverbod ingesteld ,
behoudens vergunning.

•

Overal steeds vrije doorgang van 3m voor de hulpdiensten.

•

Inwoners Meerdaalweg en Witte Bomendreef tijdig schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20200111 - 20200112 - Weert
Trakteert
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/BU542, goed te keuren voor
de periode van 20200111 tot 20200112
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SIGNALISATIESCHETS : de bijgevoegd schets/foto maakt integraal deel uit van de
signalisatievergunning/ politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen: Ook De lijn dient de omleiding te volgen, De rijbaan wordt
volledig afgesloten ter hoogte van het evenement.
RIJBEWEGINGEN : Instelling van de afsluiting van de volgende straten uitgezonderd fietsers
en bromfietsers klasse A door middel van verkeersborden C3 +M3: Stationsstraat over een
afstand van de lengte van de gebouwen van de NMBS (stationsgebouw) dit over de ganse
breedte van de rijbaan van 11/1/2020 om 11u. tot 12/1/2020 om 02.00 uur. Tevens de afsluiting
van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van verkeersborden C3 met
onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45 of F45b: Stationsstraat
vanaf het kruispunt met de Kauwereelstraat en Stationsstraat kruispunt met de Beekstraat op
dezelfde tijdstippen.
OMLEGGINGEN : Instelling van onderstaande omleggingen door middel van verkeersborden
F41: Stationsstraat, Beekstraat, Kauwereelstraat en Stationsstraat, in beide rijrichtingen.
SNELHEIDSBEPERKINGEN : Instelling van 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: Stationsstraat vanaf het kruispunt tot aan het
stationsgebouw waar de straat is afgesloten en dit in beide richtingen.
PARKEERVERBOD : Instelling van de onderstaande parkeer- en/of stilstand verboden:
Stationsstraat ter hoogte van en over een lengte van het stationsgebouw in beide richtingen en
dit van 10/1/2020 om 19.00 uur tot 12/01/2019 om 12.00 uur door middel van verkeersborden
E1 of E3 met onderborden van het type X.
INZET: Geen inzet politie
BIJKOMENDE VOORWAARDEN: Verwittigen van de Lijn!
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden, de Lijn.
Onderwijs
397.256 - Academie De Vonk - Mutatie muziekleerkracht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit met ingang van 1 januari 2020
XXX, muziekleerkracht aan Academie De Vonk, voor 4 uur te muteren vanuit de Academie
Tongeren naar Academie De Vonk Oud-Heverlee.
Artikel 2: Deze beslissing ter kennis te brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, de directie van de academie De Vonk en het
betrokken personeelslid.
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550.57 - Onderwijs - Leerlingenvervoer 2020, 2021 en 2022 - Gunning van de opdracht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht te gunnen aan de
meest regelmatige offerte, zijnde Veronica Cars NV, Dorpstraat 379, 3061 Bertem, tegen de
eenheidsprijzen opgegeven in de prijsofferte van 5 december 2019:
Beschrijving (tijdsbesteding en afstand
Nr. inbegrepen)
Type

Eenh.

EHP. in cijfers Euronorm
excl. btw

GBS De Hazensprong, Armand
Verheydenstraat 19,
3053 Oud-Heverlee
1 Maandag (hele dag)

VH Hele dag 365,00 euro

4, 5 of 6

2 Vrijdag (halve dag)

VH Halve dag 205,00 euro

4, 5 of 6

VH Hele dag 365,00 euro

4, 5 of 6

VH Halve dag 215,00 euro

4, 5 of 6

GBS De Lijsterboom, Bierbeekstraat 4,
3052 Oud-Heverlee
3 Donderdag (hele dag)
GBS De Letterberg, Dorpsstraat 81,
3050 Oud-Heverlee
4 Donderdag (halve dag)

Artikel 2: De uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bestek met referentie 2020 Leerlingenvervoer/OND/SR.
Artikel 3: De uitgaven met betrekking tot deze opdracht te boeken op budgetsleutel
6150040/WELZ/0800/999ALG van het exploitatiebudget 2020, 2021 en 2022.
Wijkwerken: activiteit ‘ondersteuning en begeleiding van personen’ in GBS de Letterberg schoolbegeleiding voor kinderen die in het lokaal opvanginitiatief van het OCMW verblijven
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit, als schoolbestuur, dat de GBS
de Letterberg beroep mag doen op wijkwerken voor het bieden van extra schoolbegeleiding
voor kinderen die in het lokaal opvanginitiatief van het OCMW verblijven, onder de door de
VDAB toegestane activiteit ‘ondersteuning en begeleiding van personen’.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen besluit de prijs van de cheques, met
name de kosten van de extra schoolbegeleiding van kinderen die in het lokaal opvanginitiatief
verblijven, te zullen factureren aan het OCMW.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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