
Allen aanwezig  
 
Agenda AGB - directiecomité van 8 februari 2021 
 
1. Verslag directiecomité 1 februari 2021 - ok 
2. Aankoop en plaatsen dug outs – principe vervanging ok + wat is raming/budget? + afmetingen 

normen voetbalbond te respecteren 
3. Bestelbonnen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 8 februari 2021 
 
1. Notulen zitting 1 februari 2021 - ok 
2. Voorbereiding raad voor maatschappelijk welzijn 22 februari 2021 - ok 
3. Aanstelling artikel 60 – K. C. - ok 
4. Schuldbemiddeling: basisregistratie 2020 van het OCMW Boortmeerbeek als instelling voor 

schuldbemiddeling - ok 
5. Uitbreiding doelgroep verdeling consumptiebonnen: advies Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst – raad voor maatschappelijk welzijn voorstellen 3 doelgroepen bijkomend recht te geven 
6. Bestelbons - ok 
7.    Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. Voorstelling masterplan Boortmeerbeek +  
1 bis. Uitbreiding opdracht BRUT financiële impact – kennisname + opdrachtformulering (AD) 
2. OMV 33.V.24.b - Verheyen - Bredepleinstraat 19- af te leveren 
3. OMV2020/00199OD - de heer René Vantilt - het bouwen van een loods –Leuvensesteenweg 

50+ - GEWEIGERD 
4. OMV2020/00214OD - de heer David Deraedemaeker - het vellen van een boom in de 

achtertuin - Blokstraat 23 - ok 
5. OMV2020/00228OD - mevrouw Marie-Helene Selleslagh - het verbouwen van een 

meergezinswoning - Hoogstraat 3 - GEWEIGERD 
6. ALGEMEEN DIRECTEUR JOHAN SMITS VERLAAT ZITTING VOOR DIT PUNT 

OMV2020/00236OD - Hilde Verhoeven - Het bouwen van een carport + aanleggen van een 
bijkomende inrit. - Mechelsebaan 19 – af te leveren 

7. OMV2020/00239OD - de heer Sébastien Michez - Het wijzigen van de voorgevelmaterialen - 
Schoubroekstraat 18 – af te leveren 

8. OMV2021/00012ME - Rupert Van Steenland - melding aangebouwde veranda - Jef 
Denijnstraat 3 – geen aktename 

9. OMV2021/00016ME - de heer Jean-Pierre Van Bocxlaer - Zorgmelding - A. Van 
Langhendoncklaan 23 – geen aktename 

10. OMV2021/00017ME - de heer Jean-Pierre Van Bocxlaer - Dossier aangemaakt via het digitaal 
loket, gelieve een onderwerp in te vullen... - A. Van Langhendoncklaan 23 – geen aktename 

11. Bouwberoep OMV2020/00115OD - Amelinckx Aannemingen - Molenheidebaan 73 - 
kennisname 

12. SCHEPEN ANNICK DEKEYSER VERLAAT DE ZITTING VOOR DIT PUNT 
Machtiging hoorzitting VK beroep OMV2020/00063VK - Venstraat 36 – Pieter machtigen 

13. Kennisname - adviesvraag - Provincie VL. Brabant - voorontwerp van beleidsplan ruimte VL. 
Brabant  - UITSTEL NAAR ZITTING VOLGENDE WEEK 
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14. Gemeente Kampenhout - OO - Perksesteenweg 126 - vervangen hoogspanningscabine - 
kennisname 

15. Beroep leegstand Rijmenamsebaan 93 –gegrond en aanvaard  
16. Beroep leegstand Wespelaarsebaan 149 – gegrond en niet aanvaard 
17. Totstandkoming lokaal toewijzingsreglement - ok 
18. Startnota gRUP Kernversterking (zie punt 1) 
19. Aanvraag terras Bar à Bruce – toelating uitsluitend voor consumptie (niet koken, tappen, 

verkoop van producten,…) + doorgang passanten vrijwaren 
EXTRA punt 19bis – Voordracht GECORO aan gemeenteraad  
 
Milieu 
20. OMV2021/00019ME - Koenraad Schoovaerts - exploitatie bronbemaling voor de bouw van een 

zwembad - Kriekelarenveld 13 -geen aktename 
21. OMV2021/00028ME - de heer Thomas Bosmans - exploitatie van een ijssalon - Aarschotsebaan 

2 –af te leveren  
22. Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen - plaatsing mezenkastjes door IGO – ok + bosje 

Guido Gezellelaan? + akkoord voor reserve 
23. Behaag je tuin 2021, samenaankoop plantgoed – ok + combinatie geboortebos 
 
Technische dienst 
24. Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - Aankoop bestelwagen met open laadbak, dubbele 

cabine en kipper – ok voorstel aan gemeenteraad + afmetingen zijn standaard want bredere 
grasmachine is uit dienst 

25. Lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-2021 structureel onderhoud weginfrastructuur – ok 
(vraag of Hollestraat kan worden meegenomen) 

26. 2021 - aanstellen ontwerper weginfrastructuur diverse locaties - ok 
27. 2021 - aanstellen deskundigen technische onderzoeken voor aanleg weginfrastructuur - ok 
28. Gebruik producten uitvoeringsdienst – kennisname milieuvriendelijker benadering brandstof 

alaam 
29. Verwijderen deel haag Heverbaan 12B – ok  
30. Meerprijs voor de aanmaak van elektrische schema's door Bureau 9000 voor de gemeentelijke 

bibliotheek – ok  
31. Offerte - verplaatsing OV-paal - Blokstraat 27 - ok 
32. Werkvergunning Proximus - telecommunicatiewerken Stationsstraat - ok 
33. Werkvergunning - aansluiting waternet - Bieststraat 142 - Maes Raemdonck BVBA - ok 
34. Werkvergunning - elektriciteits- en gasaansluiting - Rijkenhoekstraat 6 te 3191 Hever - van 26 

februari 2021 tot en met 3 maart 2021 - ok 
35. Werkvergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Rijmenamsebaan 78 - ok 
36. Werkvergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Rijmenamsebaan 78A - ok 
37. Werkvergunning - aansluiting riolering Kleinveldweg 1 – 440000371712 - ok 
 
Algemeen beleid 
38. Voorbereiding gemeenteraad 22 februari 2021 – oproepvoorstel aan voorzitter 
39. Correctiebesluit notulen college van burgemeester en schepenen 2 maart 2020 – ok 
 
Personeel 
40. Actieplan PBW 2021 –kennisname + voorstel aan gemeenteraad   
 
Financiën 
41. Retributie Bruno Huyghe voor gebruik openbaar domein voor ambulante handel – 

kwijtschelding want is gebruik gratis terras 
42. Ambtshalve vaststelling van de belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 - ok 
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43. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring ambtshalve vaststelling van het kohier belasting tweede 
verblijven aanslagjaar 2020 - ok 

EXTRA 43bis. Kwijtschelding belasting personenvervoer COVID19 - ok 
44. Bestelbonnen - ok 
45. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
46. Grafconcessie Laura Pauwels - ok 
47. Ontgraving Marina Wittemans - ok 
 
Externe diensten 
48. Uittreding Leuven scholengemeenschap - kennisname 
 
Onderwijs 
49. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: J. V. - ok 
50. Verlofstelsel Halftijdse Loopbaanonderbreking voor medische bijstand: M. K. - ok 
 
Lokale economie 
51. Voorwaarden en wijze van gunnen raamcontract Catering 2021-2024 – ok +iedereen in 

gemeente aan te schrijven  
 
Verkeer 
52. Workshops Trage Wegen – vaststelling data digitaal 
53. Plaatsen verkeersbord 'geen hondenpoep' in de Perelarenlaan – geen bord maar onderzoek in 

milieu over bijzondere vuilnisbakjes voor hondenpoep 
54. Signalisatievergunning - jaarvergunning 2021 – firma voor Agentschap Wegen en Verkeer – ok 
55. Bekrachtiging BB - container Beringstraat 27 - van 5 februari 2021 tot en met 8 februari 2021 - 

ok 
56. Bekrachtiging BB - herstellen huisaansluiting Wilgenlaan 2 - 5 februari 2021 - ok 
57. Bekrachtiging BB - verwijderen wortelgroei in hoofdriolering - Pater Damiaanstraat 18-20 - van 

5 februari 2021 tot en met 12 februari 2021 - ok 
58. Jaarvergunning Iveca 2021 – geen vergunning 
59. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet Bieststraat 142 - van 18 

februari tot en met 25 februari 2021 - ok 
60. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting gas en elektriciteit - Rijkenhoekstraat 6 

te 3191 Boortmeerbeek - van 26 februari 2021 tot en met 3 maart 2021 - ok 
61. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - 

Rijmenamsebaan 78 - ok 
62. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - 

Rijmenamsebaan 78A - ok 
63. Politieverordening - paddenoverzetactie 2021 - van 15 februari 2021 tot en met 30 april 2021 - 

ok 
64. Politieverordening - inname openbare weg - Bieststraat 1 B101 - donderdag 18 februari 2021 - 

ok 
65. Politieverordening - inname openbare weg - Hairroom Uno - Pastorijstraat 1 - vanaf 12 februari 

2021 - ok 
 
 


