
nAllen aanwezig 
 
Agenda AGB - directiecomité van 22 februari 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 15 februari 2021 – ok  
2. Overdracht investerings- en financieringskredieten - ok 
3. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 22 februari 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 15 februari 2021 – ok  
2. Aankoop en levering nieuwe verwarmingsketel – LOI Blokstraat 4 – nieuwe verwarmingsketel kan 

na afspraak en akkoord FD (hier principe te notuleren) – nota over onderhoudscontracten Vaillant 
en Verplaetsen bij te voegen 

3. Overdracht investerings- en financieringskredieten - ok 
4. Tijdelijke aanstelling medewerker (S.J.) dienst vrije tijd voor bepaalde duur – akkoord met inzet 

voor VT in kader van sport- en creakampen en aanverwanten voor aanstelling door AD volgens 
principe uit dagelijks personeelsbeheer (Nadat het principe tot vervanging door de aanstellende 
overheid van de oorspronkelijke functiehouder is goedgekeurd, optreden als aanstellende 
overheid voor het ‘tijdelijk personeel’ in het kader van vervangingen inclusief de keuze of deze 
tijdelijke aanstelling gebeurt via een eigen aanstelling of via interim arbeid) 

5. Tewerkstelling art.60: uitbreiding arbeidsprestaties A. D. - ok 
6. Bestelbons - ok 
7. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2021 
 
Externe diensten 
1. Overleg Infrabel – bespreking van elke overweg in functie van voorbereiding mogelijke 

alternatieven en/of infrastructuurwerken + impact op mobiliteit en omgeving op lange termijn 
(zie ook presentatiedocument) 

 
Ruimtelijke ordening 
2. Masterplan Boortmeerbeek centrum – opmerkingen door te geven aan studiebureau-

ontwerper 
3. Attest verkaveling OMV2020/00052VK - Dekrem - Beringstraat 100- af te leveren 
4. OMV2020/00240OD - Dirk Vander Ghinst– bouwen van een carport in de zijtuinstrook - 

Aarschotsebaan 5B  - af te leveren 
5. OMV2020100025ME_DeRichterBultot_het verbouwen van een eengezinswoning - 

Rijmenamsebaan 3 - aktename 
6. OMV202000184VK_INTOPAXIOS_het creëren van 5 loten voor open bebouwing (003) - 

Consciencelaan/Rubenslaan – geweigerd (op basis van RUP-voorschriften) 
7. OMV202000186VK_ERIMARKennis_wijzigingsverzoek verkaveling en stedenbouwkundige 

handelingen - Rijmenamsebaan 18 -  geweigerd (nog geen navolging advies ANB) 
 
EXTRA 

7bis OMV202001258 – Verhaert - Blokstraat 66 – slopen + nieuwbouw – af te leveren 
 

http://oboortm.ocmwboortmeerbeek.local:50141/nb/agendapunten/beheer/detail/5604
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8. Aanvraag terras – ZIE REEDS BESLUIT VAN 8 februari 19. Aanvraag terras Bar à Bruce – 
toelating uitsluitend voor consumptie (niet koken, tappen, verkoop van producten,…) + 
doorgang passanten vrijwaren 

 
9. Adviezen Infrabel overwegen – noteren dat zolang er geen afspraak/overeenkomst is Infrabel 

systematisch een negatief niet bindend advies zal verlenen in dossiers RO 
 
Milieu 
10. OMV2021/00038ME - de heer Hans Gestels - een bronbemaling voor een zwembad - 

Oudestraat 99 - aktename 
11. OMV2021/00041ME - Kristof Marcelis - het houden van reptielen - Leuvensesteenweg 151 -

aktename  
12. Agenda MAR 8 maart 2021 – zoals voorgesteld 
13. Toelating onder voorwaarden van handelingen aan  beschermd onroerend cultuurhuis - 

kennisname 
 
Technische dienst 
14. Problematiek herstelling Volkswagen LT –kennisname finaal verslag garage + noteren van 

financieel advies FD en voorstel raamcontract hybride aan gemeenteraad vanavond als 
amendement door voorzitter voor te stellen 

15. Ontlening gemeentelijke materialen - gemeente Zemst - ok 
16. Werkvergunning - huisaansluiting – Groenstraat - ok 
17. Werkvergunning - huisaansluiting – Beringstraat - ok 
 
 
Algemeen beleid 
18. Aanpassing huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen – te notuleren 
19. Gebruik cultuurhuis opleiding RO – kennisname besluit toelating burgemeester  
 
Personeel 
20. Afvaardiging vaccinatiecentrum – kennisname dat inzet eigen personeel te elfder ure niet nodig 

was 
 
Externe diensten 
21. EcoWerf - mailing papier- en kartonophaling – geen opmerkingen na finale aanpassingen 
 
Financiën 
22. Overdracht investerings- en financieringskredieten - ok 
23. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier belasting op reclamedrukwerk aanslagjaar 2020 - 

ok 
24. Bezwaar milieubelasting R.  J. – verworpen maar motivatie specifiëren en aangeven dat 1 

januari ook kan betekenen elders geen of andere belasting (ook voor volgende) 
25. Bezwaar milieubelasting V. R. – idem als 24 
26. Bezwaar milieubelasting s. D. - idem als 24   
27. Bezwaar milieubelasting M. V. M. –idem als 24  
28. Bestelbonnen - ok 
29. Aanrekeningen - ok 
 
Bevolking 
30. Ambtshalve schrapping D. K. - ok 
 
Onderwijs 
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31. Delokalisatie GBS en projectstart – akkoord met voorstel van onderling principeakkoord mits 
nadere omschrijving van wat gemeente wenst te kunnen bebouwen (samenhangend met 
toekomstig project) + herformulering ‘vermijden beroepsprocedures + aanstelling juridisch 
adviseur (Rasschaert mogelijk?) 

 
Verkeer 
32. Aanvraag extra zebrapad schoolomgeving Hever – regenboogzebrapad (advies De lijn en 

politie) 
33. Plaatsen extra paal doodlopend stuk – Rodenbachstraat/Gottendijsdreef – extra paaltje aan 

beide opstellingen op passage te vermijden 
34. Bekrachtiging BB - container Stationsstraat 65 - van 19 februari tot en met 21 februari 2021 - 

ok 
35. Bekrachtiging besluit burgemeester - inname openbare weg - parkeerverbod - Bieststraat 3 - 

19 februari 2021 - ok 
36. Politieverordening - inname openbare weg - aanleveren chape - Pater Damiaanstraat 16 - 24 

februari 2021 van 05.00 uur tot en met 22.00 uur - ok 
37. Politieverordening - inname openbare weg (voetpad) - Gasaansluiting - Weerstandsstraat 12 - 

ok 
38. Politieverordening - inname openbare weg - verhuis - Pastorijstraat 11 bus 2 - 15 maart 2021 

van 07.00 uur tot en met 17.00 uur - ok 
39. Politieverordening - inname openbare weg - aanleveren chape - Trianonlaan 21, 3191 

Boortmeerbeek - 5 maart 2021 - ok 
40. PV - inname openbare weg - Pater Damiaanstraat 16 - 1 maart 2021 tot en met 12 maart 2021 

- ok 
41. Politieverordening - parkeerverbod Vosweg 8 - dinsdag 3 augustus 2021 - ok 
42. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - 

Leuvensesteenweg 48 A - woensdag 10 maart 2021 – ok 
43. Omzetting taxivergunning K.D.W. (omzetting naar bv) 
 
EXTRA 
44. Vraag plaatsing spiegel Kouter x Kwaenijkstraat– niet toegestaan 
45. Herplaatsing van paaltjes in Sint-Antoniusstraat +/- 2 meter richting Hever 
46. Start inschrijvingen sport- en creaweken vanaf 1 maart 2021 
47.  Hernieuwde sensibilisatie hondenpoepopruimplicht 
48.  Kennisname besluit burgemeester toelating dansactiviteit in kader van corona Schiplaken 
 
 
 
 


