
Allen aanwezig  
 
Agenda AGB - directiecomité van 15 februari 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 8 februari 2021 ok (woensdag overleg over dugout met 

voorzitter) 
2. Bestelbonnen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 15 februari 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 8 februari 2021 - ok 
2. Kennisname uniek verslag 2020 - ok 
3. Uitbreiding arbeidsprestaties (+3,8/38) voor D. B. voor onbepaalde duur - ok 
4. Ravot - reinigen buizen luchtcirculatie –te gunnen aan Hamster Cleaning  
5. PV Vorderingsstaat 1 - Ravot, leveren en plaatsen van toegangscontrole en buitenverlichting - 

akkoord 
6. Minder Mobielen Centrale - stand van zaken - kennisname 
7. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar 

OCMW Boortmeerbeek – te ondertekenen 
8. Bestelbons - ok 
9. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00217OD - Margo Hemeleers - het wijzigen van de voorgevel - wijzigen bekleding - 

Donk 2 – af te leveren 
2. OMV2020/00231OD - INVESTINSPAIN.XX BV - bouwen van een ééngezinswoning. Zonevreemd 

conform RUP - Leuvensesteenweg 176 - af te leveren 
3. OMV2020/00235OD - Benjamin Vermeulen - Bouwen van een ééngezinswoning en zwembad - 

Kwaenijkstraat 27A - af te leveren 
4. OMV2020/00245OD - Jan Foqué, Landmeters en Schattingsbureel BVBA - slopen van een 

woning - Barelweg 1 - af te leveren 
5. OMV2020/00259OD - Melissa Nys - Plaatsen van een veranda - Bredepleinstraat 126 - af te 

leveren  
6. Kennisname beroepschrift - OMV2020/00150OD - ETA NV - Kapitein Tobbackstraat & Kerkweg 

– afvaardigen OA + weigering wordt behouden  
7. Kennisname beroepschrift - OMV2020/00188VK - BV Factum Finance - Hoogstraat 44 – 

afvaardigen Pieter en weigering verkavelingsvergunning wordt behouden 
8. Kennisname - adviesvraag - Provincie VL. Brabant - voorontwerp van beleidsplan ruimte VL. 

Brabant –kennisname dat opmerkingen van gemeente opgenomen werden  
 
Milieu 
9. Schenking van 3 toekomstbomen door Natuurpunt – akkoord met principe maar concrete 

plaatsen nog verder te bespreken met Marleen en werkleider Marc (centrum Bmb niet 
Heldenplein; cultuurhuis = vraag erfgoed?; Schiplaken = waar in het centrum?) 

10. OMV2021/00033ME – M. V.A. - een bronbemaling –Oudestraat – geen akte (moet in volledige 
aanvraag) 
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11. OMV2020/00207OD - MAZOUTCENTRALE E. BEULLENS EN ZOON BVBA - een gedeeltelijke 
stopzetting en hernieuwing van de exploitatie van een bevoorradingstation voor brandstoffen 
- Rijmenamsebaan 35 – af te leveren 

12. Kappingen Zevenbunderbos - antwoord ANB - kennisname 
13. Aankoop bomen speelplaats Bosuiltjes en ander plantgoed - voorjaar 2021 – bedoeld wordt 

‘bos waarin gespeeld wordt achter de school’ – verder op te volgen met burgemeester voor 
concrete inplanting 

14. Groene Long Schiplaken - opstart werkgroep – kennisname rapportering start 
 
Technische dienst 
15. Plaatsen van rolgordijnen in het wijkkantoor van Boortmeerbeek – akkoord met voorstel 
16. Herneming verlagen boordsteen Paepestraat 22 – FOTO TE BEZORGEN AAN LEDEN COLLEGE 

VOOR DEFINITIEF BESLUIT 
17. Grootveldweg - tegenvoorstel rooilijnplan – aanpassen zoals voorgesteld door landmeter  
18. Verzwaren van de  elektriciteit in de containerklassen van de gemeenteschool - akkoord 
19. Bijstand politie weghalen fietsen station Boortmeerbeek – kennisname aanpak 
20. Ontlening gemeentelijke materialen - Gemeente Keerbergen – akkoord op voorwaarde dat er 

geen schoolfeest of activiteit jeugdbeweging is die het materiaal nodig heeft 
21. Werkvergunning - aansluiting riolering - Beringstraat 80 - akkoord 
22. Kennisname bijkomend perceel 'renovatie wegverharding Hollestraat' – akkoord (ook akkoord 

van FD) 
 
Algemeen beleid 
23. Inhoud Nieuwsbrief nr. 2 – bijkomende vermelding van vacature mobiliteitsambtenaar/B-

functie grondgebiedszaken 
 
Patrimonium 
24. Sleutel hondentrainingen Ravestein –coördinatie tussen de drie aanvragende politiediensten en 

bijmaken van sleutels daarvoor + contact met verzekeraar over dit soort ‘gebruik’ van gebouw 
 
Personeel 
25. PS Risicoanalyse Grondgebiedszaken-omgeving – kennisname en verwijzing naar HOCBOC en 

kennisgeving aan de deelnemers aan het gesprek 
26. Interleuven - periodiek verslag PBW oktober - november en december 2020 – kennisname en 

doorverwijzing naar HOCBOC 
 
Externe diensten 
27. Kerkraad O.L.V. van Vrede - kennisname verslagen 8 december 2020 - 14 januari 2021 – 

kennisname  
 
Financiën 
28. Sociale correcties DifTar -2 jarigen geboren in 2020 – vaststelling lijst 
29. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier belasting op tweede verblijven aanslagjaar 

2020 - OK 
30. Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren 
van voertuigen met bestuurder – teruggave zonder voorwaarden (optie 1 – voorwaarden)  
31. Bestelbonnen - ok 
32. Aanrekeningen - ok 
33. GAS-boete - hond 
34. GAS-boete – weggooien peukje door autoraam in politiecontrole -  
 
Sport 
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35. Organisatie triatlon Sport Vlaanderen –kennisname stand van zaken parcoursoverleg (11-
12/9/21)  

36. Schaatsverbod - bekrachtiging 
 
Onderwijs 
37. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt E. 

V. - ok 
38. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt L. 

V. W. - ok 
39. Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt J. V. - ok 
40. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een 

wervingsambt R. C. - ok 
 
Gezondheid 
41. Engagementverklaring BOV (bewegen op verwijzing) – akkoord met ondertekening en 

geraamde deelnameprijs (980,00 EUR max/jaar/30 deelnemers 
 
Verkeer 
42. SAVE Charter 2.0 – kennisname uitstel viering corona + stavaza hertaling 

verkeersleefbaarheidsplan naar acties ikv charter 
43. Bekrachtiging BB - parkeerverbod kleine parking GBS Beringstraat 107 - donderdag 11 februari 

2021 vanaf 05.00 uur tot en met 16.00 uur - ok 
44. Politieverordening - signalisatievergunning - jaarvergunning Jacops 2021 - vanaf 15 februari 

2021 tot en met 31 december 2021 – zoals voorbereid 
45. Politieverordening - inname openbare weg - aanleveren chape - Trianonlaan 21, 3191 

Boortmeerbeek - 25 februari 2021 van 06.00 uur tot en met 23.00 uur - ok 
46. Politieverordening - signalisatievergunning - herstellen kopmuren N26 Leuvensesteenweg - van 

15 februari tot en met 28 februari 2021 verlenging - ok 
 
EXTRA 

1. Navragen initiatief paasvakantie rond dansen voor kinderen Schiplaken (Patrick Vissers?) 
2. Domein Ravestein herstel schade grasperk joyriding + plaatsing van paaltjes (type 

fietsflexpaaltjes) (voorbereiden tegen volgende week) 
3. Tonnage Bieststraat 3,5 ton (beide delen) – uitvoering na te gaan (bestelling borden?) 
4. Airco bibliotheek: met Kristof intrekken van bestelling en hernieuwing van de opdracht te 

bespreken (mogelijk schadevergoeding wegens tegenstelbare opdracht, maar eerst op basis 
van dossier akkoord van college over wat en wie kan mededingen) (=herhaling vorig besluit 
maar nog geen resultaat) 

5. Kennisname klacht begrafenis De Coninck (bijzetting urneveld  niet gebeurd met familie 
wegens te hoog grondwater + sneeuw en ijs/daarom werkleider niet vooraf ter plaatse (was 
vervanging)/begrafenisondernemer geeft aan niet de idee gehad te hebben dat familie een 
probleem had) 

6. Herdenking Transport XX: zo dicht mogelijk bij 19 april, maar volgens dan geldende 
coronaregels 


