
 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 
25 januari 2021 

 
Ontwerp 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 25 januari 2021 vanaf 20 uur via MS Teams.  
Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld.  De integrale tekst 
van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische gegevens worden opgenomen in de 
notulen van de bedoelde zitting. 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 14 december 2020 goed. 
 
2. Nieuwjaarswensen fracties 
De fracties in de gemeenteraad formuleren hun nieuwjaarswensen jegens elkaar en de bevolking. 
 
3. COVID-19 - stand van zaken vaccinatiestrategie 
De burgemeester geeft een stand van zaken over de strategie die zal worden gevolgd voor de 
vaccinering van de inwoners van de gemeente in het kader van de COVID19-pandemie. 
 
4. Samenwerkingsovereenkomst fietsbruggen Dijle 
De gemeenteraad besluit unaniem de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse 
Waterweg nv en de gemeenten Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen betreffende het 
uitvoeren van het geactualiseerde Sigmaplan en de aanleg van recreatieve en functionele 
verbindingen naast en over de Dijle goed te keuren.  
 
5. BGO N26 
De gemeenteraad stelt met 12 ja, 9 neen en 2 onthoudingen de algemene principes vast in het kader 
van de ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling N26 - Leuvensesteenweg'. 
 
6. Retributie op grafconcessies, columbariumconcessie, urneveldgraven en 

herdenkingsplaatsjes voor asverstrooiing 2021 – 2025 
De gemeenteraad keurt unaniem de retributie voor grafconcessies en voor het graveren, plaatsen, 
onderhouden en het administratief begeleiden en afhandelen van de plaatsing van een 
herdenkingsplaatje op de herdenkingsmuur voor asverstrooiden voor de periode 2020 tot en 2025  
goed. 
 
7. Stand van zaken Heldenplein 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie worden de diverse procedure- en dossierelementen toegelicht 
en wordt de start voor het aanbestedingsdossier gevolgd door de uitvoering voorzien voor het 
voorjaar 2022. 
 
8. Overdracht vuilnisbakken aan EcoWerf 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt bevestigd dat de sleutels op de containers mogen zitten 
bij ophaling door EcoWerf bij de start van de sorteerstraat. 
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9. Vaccinatie Covid19 
De vraag van de Vlaams Belangfractie werd al behandeld in punt 3. 
 
10. Regiovorming 
Op vraag van de N-VA-fractie wordt het definitieve advies van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur aan de raadsleden bezorgd en 
bevestigd. 
 
11. Implicaties fusies sociale huisvestingsmaatschappijen 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat wellicht SWAL de enige sociale 
huisvestingsmaatschappij werkzaam op het grondgebied Boortmeerbeek wordt en dat verwacht 
wordt dat dit de werking voor de betrokken burgers zal verbeteren. 
 
12. Bouw assistentiewoningen 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht wat de stand van zaken is rond het initiatief van 
assistentiewoningen bij het WZC De Ravestein, waarin deze verschillen van de klassieke 
assistentiewoningen en wat werd afgesproken met de uitbater. 
 
13. Geurhinder beek Bieststraat 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt het analyserapport over de geurhinder van de beek in de 
Bieststraat toegelicht en wordt medegedeeld dat getracht wordt via de provincie een tweede opinie 
te verkrijgen. 
 
14. Rol provincie bij toekenning omgevingsvergunning 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht hoe de verhouding is tussen gemeente en provincie 
bij het beoordelen van omgevingsvergunningen in beroep en het feit dat de provincie 
Vlaams)Brabant net een omzendbrief heeft uitgevaardigd over de voorwaarden en de manier 
waarop rekening gehouden kan worden met door gemeenten vastgestelde BGO's. 
 
15. Samenstelling GECORO 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat de aanvullende hersamenstelling van de 
GECORO wordt voorbereid tegen wellicht de zitting van de gemeenteraad in de maand februari 2021. 
 
16. Stand van zaken N21 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt mededeling gedaan over de stand van zaken van het dossier 
herinrichting schoolomgeving Haacht-station - N21. 
 
17. BGO N26 
De vraag van de CD&V-fractie werd behandeld onder punt 5. 
 
18. Participatie masterplan Boortmeerbeek 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt de verdere procedure rond het masterplan Boortmeerbeek en 
de plaats van de participatie hierin toegelicht. 
 
19. Opvolging dossier Trage Wegen 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt de planning voor de opmaak van een beleidsplan trage wegen 
toegelicht en de workshop voor de gemeenteraadsleden aangekondigd. 
 
20. Rol GECORO 
De vraag van de CD&V-fractie werd reeds behandeld onder punt 15. 
 
21. Herstel put Hollestraat 
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Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht welke stappen al werden ondernomen met De 
Watergroep en Fluvius om de herstelling en dus het dichten van het gat in het wegdek uit te voeren. 
 
22. Herstel bushokje Leuvensesteenweg (Omnipack Reniers) 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt de bestelling van een nieuw bushokje bij De Lijn voor de halte 
aan het bedrijf Omnipack toegelicht. 
 
23. Stand van zaken overleg parochiezalen 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht in welke mate er al overleg geweest is met de 
parochiezaaluitbaters over de beheersmoeilijkheden en wordt het voorstel van de meerderheid 
medegedeeld dat onderzocht wordt of de brandverzekering voor het komende jaar niet kan worden 
overgenomen als compensatie. 
 
Bekendmaking ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
 
De inzage voor het publiek wordt uitsluitend op afspraak georganiseerd iedere werkdag van 26 januari 
2021 tot en met 16 februari 2021 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op eenvoudige 
aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 1 februari 2021 
 

Namens de gemeenteraad 
 

De algemeen directeur  De burgemeester 
  

 
 

 

 Johan Smits  Karin Derua 
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Handtekening(en) 
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