
Verontschuldigd: schepen Hans De Locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 8 maart 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 1 maart 2021 - ok 
2. Bestelbonnen - ok 
3. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 8 maart 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 1 maart 2021 - ok 
2. LOI Blokstraat –  besluit schorsing kamer 5 – ok (eventueel nota maken waarom LOI niet 

afgebouwd wordt ingevolge vraagstelling op vast bureau) 
3. LOI Blokstraat – kennisname: onderzoek kostprijs volledig gestuurd ventilatiesysteem D – verder 

te onderzoeken wat raming 15.000,00 EUR inhoud/plan van aanpak/opvolging/… 
4. Bestelbonnen - ok 
5. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. Verkavelingsattest OMV2019.00168VK - Topo bvba - Muizenseweg 3 – Stationsweg – af te 

leveren 
2. OMV2020/00247OD - Bart Vandorpe - Hollestraat 38 - regularisatie van een woning - bouwen 

van een zwembad - bouwen van een tuinhuis en aanbouwen carport –regularisatie af te 
leveren ( voornaam juist geschreven?) 

3. OMV2021/00247OD - regularisatie van een woning, het bouwen van een zwembad, het 
bouwen van een tuinhuis en aanbouwen van een carport - Hollestraat 38 VOLGENS MIJ 
IDENTIEK AAN 2!?  

 
Milieu 
4. OMV2021/00053ME - Van Buggenhout BVBA - een bronbemaling - Laarstraat 23 (geen 

aktename) – geen aktename zoals voorgesteld 
5. Bouwberoep OMV2018/00075OD - Eduard Van Looy - Langedonckstraat z/n – kennisname 

weigering door Vlaamse Regering na besluit HRVB 
6. OMV2021/00054ME - de heer Olivier Ceulemans - een bronbemaling - Barelweg 15A (geen 

aktename) – geen aktename zoals voorgesteld 
7. Vaststellen van het niet naleven van de milieuhygiënewetgeving bij Alulack nv Boortmeerbeek 

- kennisname 
8. Lidmaatschap bosgroep Vlaams Brabant – lidmaatschap te hernieuwen voor 15 maart 
 
Technische dienst 
9. Brug Ganzenweg – principe herstel, wijze van aanpak en prijsvraag gecertificeerd hardhout 
10. Rolgordijnen kleuterschool GBS – principe plaatsing en bestelling via bestelbon 
11. Noodverlichting GBS – principe herstel en bestelling via bestelbon 
12. Inleveren buitendienstgestelde dienstvoertuigen – eerst nog vraag aan brandweer via 

burgemeester of ze deze wil gebruiken als oefenmateriaal, zo niet volgens voorstel 
13. Gerechtelijk dossier c/ Carina Janssens - kennisname 
 
Algemeen beleid 

http://oboortm.ocmwboortmeerbeek.local:50141/nb/agendapunten/beheer/detail/5625


DC/VB/CBS - maandag 8 maart 2021 2 / 3 

14. Antwoorden gemeenteraad 22 februari 2021 – ok (ook principe besproken, mogelijk nog 
aanvullingen vanuit collegeleden) 

 
Personeel 
15. Bevordering teamverantwoordelijke vrij tijd (statutair/B4-5) – unaniem (besluit 130720 en 

beoordeling nog doorgeven) 
16. Happy Hour 11 maart 2021 – akkoord met organisatie intern welzijnsbevorderend initiatief 
 
Externe diensten 
17. HaBoBIB - verslag raad van bestuur 25 februari 2021 - kennisname  
 
Financiën 
18. Premie inbraakbeveiliging Goorstraat 64 - toegekend 
19. Vergoeding telefoniekosten burgemeester en schepenen – verder voor te bereiden aanpassing 

HR gemeenteraad  
20. Bestelbonnen - ok 
21. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
22. Urnenveld P. V. – ok 

EXTRA 
Ontgraving A. D. - ok 
 
Toerisme 
23. Parkenparade –nu nog wachten ten gevolge van coronamaatregelen, wel in gedachte te 

houden  
 
Onderwijs 
24. Opvolging locatie gemeentelijke basisschool –vaststelling wijzigingen aan voorgestelde 

principeovereenkomst en prijsvraag aan 3 juridisch adviseurs  
25. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking voor een korte vervanging: R.C. -ok 
26. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: N. D. J. - ok 
 
Lokale economie 
27. Aanvraag mobiele bar Bar A Bruce - vanaf 13 maart 2021 tot einde huidige coronamaatregelen 

– weigering en verwijzing naar of donderdagmarkt (ambulante handel) of naar uitbating 
binnen de instelling met respect voor coronamaatregelen 

 
Verkeer 
28. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Wespelaarsebaan 11A - 9 maart 

2021 - ok 
29. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Wespelaarsebaan 11A - 18 maart 

2021 tot en met 19 maart 2021 - ok 
30. Toelating opnames Familie – Erasmuslaan - donderdag 18 maart 2021 - ok 
31. Kennisname - aanvraag permanent parkeerverbod – Uranusweg – te onderzoeken en 

adviesvraag 
32. Bekrachtiging BB - inname openbare weg - signalisatievergunning – Pleinstraat 5 - werken aan 

leidingen onder de rijbaan - van 8 maart 2021 tot en met 12 maart 2021 - ok 
33. Bekrachtiging BB - parkeerverbod Hanswijkstraat 8 - van 5 maart 2021 tot en met 19 maart 

2021 - ok 
34. Bekrachtiging BB - inname Pastorijstraat - workshop VBS De Wegwijzer - donderdag 4 maart 

2021 - ok 
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35. Bekrachtiging BB - inname Pastorijstraat - workshop VBS De Wegwijzer - vrijdag 5 maart 2021 - 
ok 

36. Bekrachtiging BB - inname openbare weg - Pastorijstraat - De Wegwijzer – 8 maart 2021 - ok 
37. Bekrachtiging BB - signalisatievergunning- Bredepleinstraat - plaatsen openbare verlichting - ok 
38. Politieverordening - signalisatievergunning - Kleinveldweg 1 - realiseren rioolaansluiting - ok 
39. Politieverordening - signalisatievergunning - inname openbare weg - Weerstandsstraat 2 - 

aansluiting gas- en elektriciteit - ok 
40. Politieverordening - signalisatievergunning - Schippersbos 7 - vervangen defecte 

distributiekabel - 15 maart 2021 tot en met 26 maart 2021 - ok 
41. Politieverordening - container Wespelaarsebaan 74 - van zaterdag 13 maart 2021 tot en met 

zondag 21 maart 2021 - ok 
42. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Beringstraat - 12 maart 2021 tot 

en met 15 maart 2021 - ok 
43. Politieverordening - inname openbare weg - Goorstraat 102 - container - 15 maart 2021 tot en 

met 19 maart 2021 – ok 
 
EXTRA (deze punten toe te voegen aan agenda aub) 
(ontgraving A. D. (zie hoger) 
ALGEMEEN  
14 bis Voorstel burgemeester aanvulling algemeen politiereglement – op basis van modelreglement 

Haacht algemeen politiereglement door gemeenteraad laten aanvullen met GS voor overlast 
veroorzaakt mede door (oneigenlijk) gebruik van lachgas – ok 

14ter Coronamaatregelen en organisatie sport- en spelweken – CCC laten nakijken wat gevolg is van 
25 buiten en 10 binnen als deelnemersaantal en gevolg voor private initiatieven 

14quater Transport XX – idee om normaal genodigden een herdenkingskaart te zenden met 
vermelding dat er geen plechtigheid is maar dat we wel op deze manier herdenken + principe 
hangen van de fotodoeken 

 
 


