
 VERONTSCHULDIGD: Schepenen Michel Baert en Hans De Locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 1 maart 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 22 februari 2021 - ok 
2. Aankoop beveiligingscamera’s sporthal – nader te bekijken: principe 3 deelnemers oké, maar 

lastenboek zelf voor te leggen met vooral plaatsen van de camera’s – PV en Griet bereiden samen 
voor 

 
 
Agenda Vast Bureau van 1 maart 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 22 februari 2021 - ok 
2. LOI Blokstraat – voorstel plaatsen lavabo met koud en warm water in elke individuele kamer – 

principe aanpassing oké maar hoe in praktijk te brengen? Bezetting opofferen of elders tijdelijk 
onderbrengen? Wat op lange termijn? 

3. Bestelbons - ok 
4. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. 2020/124VK -herneming van een dossier nav beroepsprocedure bij deputatie- zoals voorbereid 

af te leveren  
2. OMV2021/00024OD - Vincent Bultot - Rijmenamsebaan 3 - heraanleggen van een oprit zoals 

voorbereid af te leveren -  
3. Bouwmisdrijf Langestraat - Bart Dekimpe - afsluiten herstel – kennisname officiële vaststelling 
Hier punt 13 plaatsen 
Hier punt 19 plaatsen 
 
Milieu 
4. OMV2021/00042ME - Maurice Dehaes – mestopslag - geen aktename 
5. OMV2021/00045ME - Maurice Dehaes - mestoplsag - geen aktename 
6. Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers – V. C. - ok 
7. Beschadiging wegdek Mercatorlaan 9 wortelgroei – afsluiting dossier zonder schadeclaim en 

met herplanting door gemeente elders (kennisname laatste advies ANB) 
8. Wijziging overeenkomst provincie SECAP – akkoord met vraag tot overstap naar werking met 

Keerbergen en Haacht 
9. Zonnebloemactie – toelating aan Landelijke Gilde tot inzaaien op gevraagde plaatsen 
10. Bekrachtiging BB  kapping acuut gevaar aan cultuurhuis (vraag boomstamzitbank aan 

cultuurhuis of Kouter mogelijk?)  
11. Bekrachtiging BB  kapping acuut gevaar Salvialaan 17 – ok voor 4 bomen 
 
Technische dienst 
12. VBR Bieststraat fase 1 en Ida Vermeulenstraat - handhaving niet-conforme afkoppelingen - ok 
13. VBR Bieststraat fase 2 – kennisname wijzigingslus aanvraag omgevingsvergunning – ok te 

plaatsen onder RO 
14. Airco bibliotheek – ok (mits vermelding in besluit dat werkwijze niet de gewenste was) 
15. Nieuwe poort GBS Beringstraat – aannemers vanuit de gemeente (bijkomend) voor te stellen: 

Van Rillaer, Vercammen, Heremans, Bauwens (2x)) 
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16. Dienstvoertuig Volkswagen LT – buitendienststelling – akkoord (maar mogelijk ook school of 
brandweer zou piste kunnen zijn) 

17. Toetreding raamcontract aankoop voertuigen - Vlaamse overheid - Facilitair bedrijf - ok 
18. Procedure en leveranciers - 2021119 - Aankoop bestelwagen met open laadbak, dubbele 

cabine en kipper - ok 
19. Verkaveling Wespelaarsebaan Brummo- problematiek voormalige buurtweg – akkoord met 

visie + verplaatsen naar RO 
20. Werkvergunning - aansluiting riolering - Vogelzangwijk 20 - ok 
21. Werkvergunning - plaatsen van ondergrondse kabel - Schippersbos 7 - ok 
22. Schadegeval plateau Kap. A. Tobbackstraat – aanvaarding en afsluiting zoals voorgesteld 
 
Personeel 
23. Ontslag K.V. O. – kennisname einde opzeg 11 april-  
 
Externe diensten 
24. Notulen kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede –(25/02) - ok 
25. Verslagen kerkraad OLV van de Vrede – (14/1 + 11/2) - ok 
 
Financiën 
26. Dagvaarding brandweer – akkoord met ontwerp dagvaarding 
27. Bestelbonnen - ok 
28. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
29. Urnenveld Antoon Van Looy - ok 
 
Sport 
30. Buitenspeeldag 2021 – ok voor aankoop jokari’s en speciale corona-actie ‘individuele 

speelstraat’ 
 
Senioren 
31. Seniorenfeest op verplaatsing – akkoord om principe verder uit te werken en budget te bepalen 
 
Onderwijs 
32. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking voor een korte vervanging: N. D. J. 
33. Dienst verplaatsing – akkoord met vraag tot verplaatsing van dienst 1 medewerker RO naar 

schooladministratie en belendende maatregelen om tot vervanging over te gaan 
 
Lokale economie 
34. Aanvraag standplaats Audenhovenlaan op woensdag – geweigerd en verwijzen naar 

donderdagmarkt 
 
Verkeer 
35. Actie Straatvinken – inschrijving en deelname aan actie 
36. Ontwerp sensibiliseringsbord spelende kinderen – akkoord met ontwerp (nog even laten zien 

aan burgemeester), met de plaatsing van de 4 voorgestelde plaatsen en nagaan en voorstellen 
van welke plaatsen nog mogelijk zijn 

37. VVR Mechelen - uitrol VoM met deelfietsen – kennisname en principe geen retributie 
38. Kennisgeving verwervingsplannen N21 – akkoord en procedure verderzetten 
39. Bekrachtiging BB - container Leuvensesteenweg 35 - van 28 februari 2021 tot en met 6 maart 

2021 - ok 
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40. Bekrachtiging BB - inname openbare weg (fietspad) - aansluiting gas- en elektriciteit - 
Bieststraat 15 - ok 

41. Politieverordening - signalisatievergunning - Coax huisaansluiting TV en internet - woensdag 31 
maart 2021 – Kantoorstraat - ok 

42. Politieverordening - signalisatievergunning - huisaansluiting op het bestaande waternet - 
Leuvensesteenweg 373/375 - van 8 maart 2021 tot en met 15 maart 2021 - ok 

43. Politieverordening - signalisatievergunning - inname openbare weg - herstellen rijbaan - van 3 
maart 2021 tot en met 4 maart 2021 - ok 

44. Politieverordening – signalisatievergunning – Leuvensesteenweg 88 - ok 
45. Politieverordening - inname openbare weg - container - Dalialaan 3 - van 5 maart 2021 tot en 

met 22 maart 2021 - ok 
46. Politieverordening - inname openbare weg - Kriekelarenveld - dinsdag 9 maart 2021 - ok 
47. Politieverordening - inname openbare weg - Heikestraat 3A - donderdag 4 maart 2021 - ok 
48. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Beringstraat 16 - zaterdag 20 

maart 2021 - ok 
 
EXTRA 
ALGEMEEN 
Publicatie website verslagen adviesraden – vraag schepen Serranne om de verslagen van de Noord-
Zuidraad en de gezondheidsraad op de website te publiceren 
 
Dossiers Schrans en Eyselaerstraat voor gemeenteraad 29 maart te voorzien! 


