
Agenda AGB - directiecomité van 25 januari 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 18 januari 2021 - ok 
2. Facturen sporthalgebruikers –te verlengen aangezien kleedkamers niet kunnen worden gebruikt  
3. Verhuur voetbalveld +12-jarigen – neen, zie punt 31 college 
4. Bestelbonnen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 25 januari 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 18 januari 2021  - ok 
2. Bestelbons - ok 
3.    Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00175VKB - Walter STERCKX - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor 

een bijgebouw in de zijtuin - Weerstandsstraat 14 –af te leveren 
2. OMV2020/00261ME - mevrouw Thérèse Horckmans - Langestraat 47 – geen akte, moet OMV 

zijn ipv ME 
3. RvVb - Omer ECTOR - Kallebeekstraat 54 - mogelijkheid tot tussenkomst – geen tussenkomst 
4. Provinciale OM BGO – kennisname + overmaken besluiten BGO 
6. Regeling schadedossier Stevens-Beullens – akkoord met analyse ETHIAS en 750,00 EUR te 

betalen aan schadelijder 
 
Milieu 
5. OMV2021/00010ME - AVA - PAPIERWAREN - de opslag van feestvuurwerk - Leuvensesteenweg 

340 – af te leveren 
7. Evaluatierapport na schadegeval bodemverontreiniging Hever Bieststraat 136 - kennisname 
8. Schrapping uit sorteerstraat - Korte Bruul + gelijkvloerse appartementen Dorpsstraat –akkoord 

met behoud van afvalophaling ipv sorteerstraat wegens algemene vraag/enige vraag tot 
behoud van sorteerstraat: akkoord  

9. Opvolging SECAP – momenteel onmogelijk voor de diensten aan te sluiten bij provinciale 
projecten met Kampenhout en Steenokkerzeel/toch bij Keerbergen en Haacht en Interleuven? 

10. Samenwerking provincie handhaving – aansluiten bij IPKC en eerste opdrachten in kader van 
heronderzoek Bieststraatgracht en onderzoek slibstalen voor grachtenruiming 

 
Technische dienst 
11. Voorwaarden en wijze van gunnen aanstelling ontwerper weginfrastructuur diverse locaties - 

UITSTEL 
12. Inrichting Stationsweg – akkoord met opkuis en voorlopige aanleg in afwachting van d 

algemene inrichting van de straat 
13. Inventaris groenpleinen, voorstel maaibeheer en maaifrequenties – verderzetting en overzicht 

te maken door TD 
14. Aansturing groenonderhoud IGO –overzicht op te maken door TD over de inzet van IGO 2021  
15. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet - Rijmenamsebaan 51 - ok 
16. Werkvergunning - gas- en elektriciteitsaansluiting Zevenbunderweg 6 - ok 
 
Algemeen beleid 
17. Verslag overleg Vlaamse Bouwmeester herbestemming kerk Schiplaken - kennisname 
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Patrimonium 
18. Offerte airco bibliotheek: - navragen en nakijken van gevolgde procedure waarom college nog 

geen zicht had op wie werd aangeschreven 
 
Externe diensten 
19. Wijkagentdienst centraal – akkoord met principe dat wijkdiensten in nieuw politiegebouw 

centraal gehuisvest worden met nog slechts een aanspreekpunt in de elke gemeente 
 
Financiën 
20. Vaststelling kohier leegstandsbelasting aj.2020 – akkoord met opgemaakt kohier 
21. Bestelbonnen - ok 
22. Aanrekeningen - ok 
 
Bevolking 
23. Lijst van gezworenen – loting in openbare zitting (net voor gemeenteraad met resultaat 35) 
24. Sorteerstraat - duur procedure – elke nieuwe inwoner krijgt bij inschrijving in de betrokken 

zone een bakje en een gratis rolletje zakjes (dat blijft); daarna zoals voor andere inwoners die 
zakjes komen halen 

25. Ambtshalve schrapping Saleh Homsieh en Ahmad Eid Homsieh - ok 
 
Cultuur 
26. Jubileum 50 jaar Crescendo – 600,00 EUR toegekend volgens reglement 
27. Jubileum 50 jaar De Postiljon - 600,00 EUR toegekend volgens reglement 
28. Stopzetten poets cultuurhuis – contract wegens corona definitief beëindigen/later te bekijken 

hoe verder onderhoud te organiseren 
29. Subsidies 2021 (cultuur - jeugd) – indiening dossiers wordt op zelfde wijze als anders gevraagd 

van deze verenigingen 
 
Jeugd 
30. Hangjongeren Planetenwijk – kennisname en melding politie 
 
Sport 
31. Klacht sluiting sporthal – b 
 
Onderwijs 
32. Organisatie Boekebeurs GBS – kennisname digitaal en corona-goedgekeurd 
33. Ontslag voor 2/24 + Aanpassing Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht: M. F. - ok 
 
Lokale economie 
34. Trekking kaartjes wensboom – vaststelling getrokken nummers 
 
Welzijn 
35. Vaccinatie samenwerking en aandeel infrastructuur – kennisname stavaza 

organisatie/overeenkomst wordt verder afgewacht om af te sluiten 
 
Verkeer 
36. Realisatie knips vorderingstaat 2 voor perceel  1 en 2 – akkoord met 5 ja en 1 onthouding 
37. Goedkeuring voorlopige oplevering - VLP - realisatie knips Beringstraat en Pastorijstraat - 

Perceel 1 (verkeerleefbaarheidsplan - realisatie knip Beringstraat thv gemeenteschool) - 
akkoord met 5 ja en 1 onthouding  
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38. Goedkeuring voorlopige oplevering - VLP - realisatie knips Beringstraat en Pastorijstraat - 
Perceel 2 (verkeerleefbaarheidsplan - realisatie knip Pastorijstraat, omgeving gemeentehuis) - 
akkoord met 5 ja en 1 onthouding 

39. Vraag verkeersspiegel Korte Bruul  Wespelaarsebaan – NEEN draagt niet bij tot meer 
veiligheid  

40. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - 
Rijmenamsebaan 51 - ok 

41. Politieverordening - inname openbare weg - Pater Damiaanstraat 16 - woensdag 17 februari 
2021 - ok 

42. Politieverordening - signalisatievergunning - gas- en elektriciteitsaansluiting Zevenbunderweg 
6 - van 19 februari 2021 tot en met 24 februari 2021 - ok 

 
 


