
Allen aanwezig 
 
Agenda AGB - directiecomité van 1 februari 2021 
 
1. Verslag directiecomité 18 januari 2021 - goedgekeurd 
2. Onderhoudscontract brandblusapparaten – ok voor raamcontract 
3. Bestelbonnen - ok 
4. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 1 februari 2021 
 
1. Notulen 25 januari 2021 - goedkeuring 
2. Vacantverklaring 1 VTE technisch assistent (contractueel/D1-3) - ok 
3. Onderhoudscontract brandblussers – ok voor raamcontract 
4. Bestelbons - ok 
3.    Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2021 
 
Notulen 25 januari 2020 – ok maar specifiëren airco bib te hernemen met voorstel van mededingers 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00201VK Mespreuve - Creëren van 2 bouwloten voor halfopen bebouwing 

Bieststraat (Kad nr Afd1/B/503B & 531B) – af te leveren 
2. OMV2020/00203VK Broothaers - Creëren van een lot voor halfopen bebouwing 

Leuvensesteenweg (Kad nr Afd1/D/2E) – af te leveren 
3. OMV2020/00197OD  Desmet – Ost - Bouwen van vrijstaande eengezinswoning Stijn 

Streuvelslaan (Kad nr Afd2/C/25C2) – af te leveren 
4. OMV2020/00209OD Van Wassenhove - Uitbreiden van een gesloten eengezinswoning 

Leuvensesteenweg (Kad nr Afd1/D/5M) – geweigerd (negatief advies AWV) 
5. OMV2020/00226OD VDW Projects - Bouwen van 2 eengezinswoningen en halfopen 

bebouwing Oudestraat (Kad nr. Afd.1/B/229D) –af te leveren  
6. OMV2020/000227OD Tuyshime & Wangombe - Bouwen van een eengezinswoning in open 

bebouwing - Provinciesteenweg (Kad nr. Afd 1/B/172L2) –af te leveren  
7. RUP Kernversterking – Startnota – eerste kennisname in functie van bespreking volgende 

week/te hernemen 
8. Aanstelling raadsman schoolsite – aanstelling meester Rasschaert ifv “PPS” met eigenaars site 

TV Bastards voor uitbouw nieuwe school aldaar 
 
Milieu 
9. Cobbaert-Vandael - Mercatorlaan 9 – herziening naar regeling in der minne waarbij gemeente 

advies vraagt aan ANB hoe hiermee om te gaan (principieel) en meteen ook voor andere 
plaatsen alzo 

10. Organisatie energiefit-sessie Fluvius - voorjaar 2021 – ok in coördinatie en afspraak met 
woonloket (geen gelijklopende acties gewenst, wel elkaar aanvullende) 

11. Natuurpark Rivierenland – engagement voor toekomst + aanduiding Frans Dhaenens als 
ondersteuner 

 
Technische dienst 
12. Onderhoudscontract brandblussers – ok voor raamcontract 
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13. Boortmeerbeek/Juliette Hasaerts – akkoord met voorgestelde berekening en afrekening 
14. Voorlopige oplevering W+R project Slagveldweg – nog geen oplevering mogelijk wegens 

gebreken 
15. Vraag verplaatsing ov-paal - Blokstraat 27 – principe behouden dat verplaatsing voor inrit ten 

laste is van gemeente, andere niet, maar altijd vooraf voor te leggen aan gemeente als kosten 
voor gemeente zouden zijn + opgelet dat beheerder door toestaan verplaatsing geen nieuw 
probleem creëert 

16. Opdrachtformulering Cuyt - opmeting bestaande toestand pad Ravesteinvissers, Dreef  en 
verbinding Broekstraat – Dreef – en grond kerkfabriek Aststraat en grond Guido Gezellestraat 
-opdrachtbepaling  

17. Stand van zaken verwerving Genninckgracht –ok voor verdere afhandeling  
18. Herstel deksel Molenheidebaan 25- kennisname problematiek + afwachten wat er mogelijk zal 

zijn 
19. Geluidsoverlast betonplaten Audenhovenlaan – onderzoek betonplaat verderop en nagaan of 

eigen diensten niet iets kunnen doen 
20. Sleutel knip Beringstraat - laten bewaren door de heer Ingelbrecht onder bewarende 

voorwaarden (voorstel uit te werken met AD) 
21. Sleutel knip Vrije basisschool de Wegwijzer – idem als 20 
22. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet - Lelielaan 8 - ok 
23. Structureel onderhoud weginfrastructuur - veiligheidscoördinatie Interleuven - ok 
 
Algemeen beleid 
24. Antwoorden gemeenteraad 25 januari 2021 – ok (nota Heldenplein nog in te kopiëren) 
25. Aankoop katoenen draagtassen – UITSTEL (bleek vanuit vraag rond MMC geagendeerd te zijn 

en algemener toepassing) 
26. Vraag URBEX-fotografie – toelating op eigen risico te betreden 
 
Patrimonium 
27. Aan- en verkopen gronden – activering bij notaris + SWAL voor restperceel Costers 
 
Financiën 
28. Bestelbonnen - ok 
29. Aanrekeningen - ok 
30. GAS-boete van 80,00 EUR - ok 
31. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier taxi's en VVB's aanslagjaar 2020 - ok 
 
Bevolking 
32. Loting gezworenen Assisenjury - ok 
33. Reglement verblijfplaatsenonderzoek – ok voor gemeenteraad 
 
Sport 
34. Programma vakantiewerking – UITSTEL (2 weken) tot er meer zekerheid is rond COVID-

evolutie 
 
Onderwijs 
35. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking voor een korte vervanging: K. B. - ok 
36. Verlofstelsel ‘Verlof verminderde prestaties’ M. K. - ok 
 
Welzijn 
37. Agenda gezondheidsraad 8 februari 2021 - ok 
 
Verkeer 
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38. Fietsveiligheidscampagne – ok samen te notuleren met 39 
39. Locaties borden fietsveiligheidscampagne 
40. TAAS - Trajectcontrole As A Service – principeakkoord over methode en concessie van diensten 

in afwachting verder overleg met politie 
41. Herneming herstelling Volkswagen LT46 – akkoord met gewijzigde visie op vervanging en 

herstel 
42. Herneming plaatsing onderbord laadpaal Karabiniersstraat – akkoord met advies 2 politie + 

APW in systeem uit te werken  
43. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Lelielaan 8 - 

ok 
44. Politieverordening - parkeerverbod Hanswijkstraat - van maandag 8 februari 2021 tot en met 

dinsdag 26 februari 2021 - ok 
45. Politieverordening - inname openbare weg -  Kapitein A. Tobbackstraat 26 - dinsdag 16 februari 

2021 - ok 
46. Politieverordening - inname openbare weg - Bieststraat 3 - vrijdag 19 februari 2021 - ok 
47. Politieverordening - inname openbaar domein - Oudestraat 89 - van 2 februari 2021 tot en met 

16 april 2021 - ok 
48. Politieverordening - signalisatievergunning - vervangen deksel - Jef Denijnstraat 23 + 31 - van 8 

februari 2021 tot en met 12 februari 2021 - ok 
 
 


