
vVerontschuldigd: schepenen Hans De Locht en Denis Bosny 
 
Agenda AGB - directiecomité van 15 maart 2021 
(burgemeester vervangt voorzitter) 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 8 maart 2021 - ok 
2. Financiering investeringsprogramma – uitstel: vooraf te bespreken met/tussen schepen DL en 

Bosny 
3. Kwijtschelding concessievergoeding – kwijtschelding huur voor maanden maart en april; in april 

opnieuw bespreken voor maand mei; niet meer aanrekenen aan uitbater  
4. Goedkeuring gunning leveren en plaatsen dug outs – UITSTEL volgende week als dossier 

beschikbaar is  
 
 
Agenda Vast Bureau van 15 maart 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 8 maart 2021 - ok 
2. Hitteplan Ravot – UITSTEL als dossier beschikbaar is 
3. Bestelbons - ok 
4. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00150OD - advies dossier in beroep bij deputatie – ETA nv - slopen bestaande 

bebouwing en bouwen van 2 meergezinswoningen – Kerkweg - K. A. Tobbackstraat - 
geweigerd 

2. SA2021/00004 - Julie Callens - Bieststraat 129 - bouwen v/e dokterspraktijk met 
parkeergelegenheid – af te leveren 

3. Openbaarmaking project Leuvensesteenweg 240 voor provincie - stand van zaken – niet 
akkoord met methode en SA bereidt opmerkingen voor 

4. Voorkooprecht Leuvensesteenweg 309 – geen voorkooprecht uit te oefenen 
5. Voorstel POM grondruil bedrijventerrein – akkoord om vast bureau voor te stellen de ruil in 

naam van het OCMW te doen en publieke bestemming te geven aan nieuwe percelen 
6. Juridisch advies project TV Bastards – aanstelling LYDIAN (na prijsvraag) en opdracht advies 

tegen oproep gemeenteraad 
7. Verheldering opmerkingen masterplan BMB  - hernieuwd formulering op vraag van  ontwerper 
8. Verslag woonoverleg 9 maart 2021 - kennisname 
 
EXTRA 
Voorstel gemeenteraadsbesluit rooilijn Eyselaerstraat - ok 
Voorstel gemeenteraadsbesluit rooilijn Anjerweg - ok 
Voorstel gemeenteraadsbesluit rooilijn Sas - ok 
Voorstel gemeenteraadsbesluit rooilijn Schoubroekstraat - ok 
 
Milieu 
9. Rapportage MINA-werkers INL - werkjaar 2020 - vaststelling 
10. Aanpassing INL-jaarplanning 2021 – akkoord met hernieuwde aanwending 
11. Openbaar onderzoek waterbeheerplannen – MA dient in rekening houdend met opmerkingen 

ingenieur 
12. Bekrachtiging BB  kapping acuut gevaar - (Goorstraat 108 en GBS) - ok 
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Technische dienst 
13. GIP Lievekensbossen – opdracht bijkomende analyse verderzetten 
14. Goorstraat-Zevenbunderweg, Terlindenlaan en KLE Hever herinrichting – kennisname in functie 

van formulering volgende week 
15. Brandweerverslag; assistentiewoningen Bredepleinstraat 81-89 - ok 
16. Brandweerverslag  Het Malterieke - ok 
17. Werkvergunning - aansluiting waternet Rijmenamsebaan 51 - van 22 maart 2021 tot en met 29 

maart 2021 - ok 
18. Werkvergunning - aansluiting waternet Dennenweg 3 - van 23 maart 2021 tot en met 30 maart 

2021 - ok 
19. Werkvergunning - aansluiting waternet Heikestraat 35 - van 23 maart 2021 tot en met 30 

maart 2021 - ok 
20. Werkvergunning - aansluiting waternet Beringstraat 76 - van 23 maart 2021 tot en met 30 

maart 2021 - ok 
21. Werkvergunning - uitbreiding drinkwatertoevoer Kallebeekstraat - van 16 maart 2021 tot en 

met 30 maart 2021 - ok 
22. Werkvergunning – gasaansluiting – Slagveldweg 26 – 31 maart tot en met 5 april 2021 - ok 
 
Algemeen beleid 
23. Voorbereiding gemeenteraad 29 maart 2021 – zie oproep (niet voorgesteld punt 3 en 7) 
24. Rapportering herinrichting grondgebiedszaken – kennisname implementatie 19 maart 
25. Bouw loods ontleningsmaterialen – UITSTEL en verder uitwerken 
 
Externe diensten 
26. Kerkbestuur afspraak opdracht ontwerper kerk Schiplaken – burgemeester wordt afgevaardigd 

om samen met PV de projecten af te spreken die de architect van het kerkbestuur zal 
onderzoeken 

 
Financiën 
27. Vernieuwing frankeertoestel en omslagvulmachine - ok 
28. GAS-boete van 250,00 EUR - ok 
29. Geen GAS-boete - ok 
30. Bestelbonnen - ok 
31. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
32. Urnenveld Bal-Mathijs - ok 
 
Sport 
33. Monitoren paasvakantie 2021 - ok 
34. Vraag erkenning hondenclub THOR – advies sportraad wordt gevraagd en voorwaarden 

worden bezorgd 
 
Jeugd 
35. Vraag scouts gidsen Hever-schiplaken organisatie wandeling - ok 
 
Onderwijs 
36. Verlenging van de huidige mandaten binnen de schoolraad 2021-2025 - ok 
37. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een 

wervingsambt: R. C. - ok 
38. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: N. D. J. 
39. Verlenging verlofstelsel TAO M. F. - ok 
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Lokale economie 
40. Vraag jaarmarkt/kermis –UITSTEL TOT FEDERALE MAATREGELEN GEKEND ZIJN  
 
Verkeer 
41. Jaarvergunning 2021 - Trafiroad - mobiele werken categorie 6 – te weigeren of AWV? 
42. VVR haltes vervoer op maat – wijzigingen aanvaard/plaats deelfietsen opvragen quid kleine 

wegenis NMBS? 
43. Zwaar verkeer Eyselaarstraat -  onderzoek politie loopt 
44. Toelating vastenvoettocht vrijdag 2 april 2021 - ok 
45. Toelating doortocht wielerwedstrijd Memorial Ph. Van Coningsloo - zondag 6 juni 2021 - ok 
46. Bekrachtiging BB-inname openbare weg Beringstraat 48 - ok 
47. Bekrachtiging BB - container Kapitein A Tobbackstraat 13-15 - ok 
48. Politieverordening - inname openbare weg - container - Bredepleinstraat 126 - 29 maart 2021 

tot en met 2 april 2021 - ok 
49. Politieverordening - inname openbare weg - verhuiswagen en ladderlift - Bieststraat 270 - 23 

april 2021 van 09.00 uur tot en met 19.00 uur - ok 
50. Politieverordening - inname openbare weg - renovatiewerken - Hanswijkstraat 8 - van 

maandag 22 maart 2021 tot en met zondag 4 april 2021 - ok 
51. Politieverordening - signalisatievergunning - Ida Vermeulenstraat / Nonnenveld - van 12 april 

2021 tot en met 23 april 2021 - ok 
52. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Rijmenamsebaan 51 - van 

22 maart 2021 tot en met 29 maart 2021 - ok 
53. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Dennenweg 3 - van 23 

maart 2021 tot en met 30 maart 2021 - ok 
54. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Heikestraat 35 - van 23 

maart 2021 tot en met 30 maart 2021 - ok 
55. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Beringstraat 76 - van 23 

maart 2021 tot en met 30 maart 2021 - ok 
56. Politieverordening - signalisatievergunning - Kallebeekstraat - uitbreiding van de 

drinkwatertoevoer - 16 maart 2021 tot en met 30 maart 2021 - ok 
57. Politieverordening - signalisatievergunning Slagveldweg 26 van 31 maart tot en met 5 april 

2021 - ok 
 
EXTRA 
Speedelecs en verkeersregeling – advies politie volgen en in reglementering aanpassen: verbod op 

dubbele rijrichting 
 
 
 


