
Verontschuldigd: Hans de Locht 
 
Agenda Vast Bureau van 22 maart 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 15 maart 2021 – oké 
2. EXTRA opdrachtbepaling aan notaris ivm grondruil POM 
3. Bestelbons - ok 
4. Aanrekeningen - ok 
 

Agenda college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. Verkavelingsattest - Bruneel Phillippe - Goorstraat 126 – af te leveren zoals voorbereid 
2. OMV2020/00263OD - Dewilde Sven en Verheirstraeten Evelien, Goorstraat 37a - bouwen van 

een ééngezinswoning – af te leveren zoals voorbereid 
3. OMV2020100061ME - Wellens Andrew, Laarstraat 5 - plaatsen van een veranda – geen 

aktename 
4. OMV2020100075ME - Lens, Biestraat 168 - verwijderen van vrijstaande gebouwen – geen 

aktename 
5. OMV2021/00011OD - KWADTRAA, Schoubroekstraat - bouwen vrijstaande éénsgezinswoning 

– af te leveren zoals voorbereid 
6. Aanvaarding wijzigingslus OMV2020/00228VK – Guido Gezellestraat - aanvaarding 
7. Planschadevergoeding N.V. Keizerikland – kennisname uitspraak 12 mei 2021 
8. Maenrot 27 –inschrijving + handhaving op vlak van ruimtelijke ordening  
9. Schrappen huisnummer Langestraat 50 – akkoord (relatie tot leegstandsvaststelling die 

vervalt) 
EXTRA 
*RvVB – PRUP Kampenhout Sas – verzoek tot tussenkomst – gemeente komt niet tussen 

* Vraag verkoop sociale woningen Puttekensweg – nagaan waar vraagsteller het over heeft  
 
Patrimonium 
*Formalisering opdracht aankoop molen Servaes aan notaris – bevestiging eerdere besluitvorming tot 

concrete opdracht 
 
Milieu 
10. OMV2021/00068ME - Liesbet Verbrugghe en Tim Stroobants - een bronbemaling voor een 

biobad - Rijmenamsebaan 14A – af te leveren 
11. OMV2021/00065ME - Maurice Dehaes - een opslagplaats voor dierlijke mest - 

Langedonckstraat 10 – geen kennisname 
12. OMV2021/00074ME - Wesley Verheyen - een bronbemaling voor een tuinkelder - 

Bredepleinstraat 19 – af te leveren 
13. OMV2021/00077ME - Van Buggenhout BVBA - een bronbemaling - Laarstraat 23 –af te leveren  
 
Technische dienst 
14. Herinrichting KLE, Terlindenlaan en Goorstraat-Zevenbunderweg – te noteren KLE rijweg 

maximaliseren, accentueren en niet verhogen/wel verhoging fietspaden in kruising met 
Stationsstraat bij inkom KLE + oké voor KNIP (ontharding terrein) // Terlindenlaan – dubbel 
fietspad achter de gracht // Goorstraat – parkeerstrook links of rechts nog te kiezen + 
voetpadbreedte maximaliseren 

15. Attest uitvoering werken (zie punt 21) 
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16. Assistentiewoningen Bredepleinstraat - vraag voorlopige oplevering – burgemeester zal mee 
op plaatsbezoek gaan (nog af te spreken) 

17. Werkvergunning - aanleggen nutsleidingen – Bieststraat - ok 
18. Werkvergunning - huisaansluiting op bestaande waternet - Goorweg 35B - van 1 april 2021 tot 

en met 8 april 2021- ok 
19. Werkvergunning - huisaansluiting op bestaande waternet - Rijmenamsebaan 78 - van 1 april 

2021 tot en met 8 april 2021 - ok 
20. Werkvergunning - huisaansluiting op het bestaande waternet - Wespelaarsebaan  154A - van 2 

april 2021 tot en met 9 april 2021 - ok 
21. VBR Ida Vermeulenstraat-Bieststraat Fase 1 – ok voor attest uitvoering van werken volgens 

verslag aan college van burgemeester en schepenen  
 
Algemeen beleid 
22. Inhoud Nieuwsbrief nr. 3 – (buitenspeeldag jokari en niet fysiek/tekst hondenpoep na te lezen) 
23. Plaatsing IT-ondersteuning gemeenteraad – oké voor bijstand bij uitzending (bieding nog 

nasturen) 
24. Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Tijdelijke huisvesting sociale dienst 

en dienst thuiszorg – akkoord met verkennende prijsvraag om principe te kunnen beoordelen 
van centralisatie in Bmb en verdere projectuittekening 

25. Verkoop Stationsstraat 69 - 3191 Boortmeerbeek - kennisname 
26. Rusthuis Ravestein: onderzoek verkoop –advies te vragen aan Steven Michiels over 

mogelijkheden juridische bijstand voorliggende mogelijkheden  
27. Convenant Erfgoedstichting Vlaams-Brabant –kennisname aanbod provincie maar geen directe 

nood  
28. Aanstelling advocaat dossier TV Bastard-site –Lydian na prijsvraag  
EXTRA 
*Aanvraag activiteit ‘Vuur van Hoop’ – besluit burgemeester = neen wegens corona 
*Melding naamsverandering sp.a in Vooruit – kennisname en mededeling aan gemeenteraad 
 
Externe diensten 
29. Haalbaarheidsstudie Hofstade selectieresultaat – akkoord TM UNITED EXPERTS en aandeel op 

dit ogenblik op 47.987,74 EUR te betalen september 2021 na oplevering van 
haalbaarheidsstudie 

EXTRA 
* Verslag kerkraad 11 maart 2021, goedkeuring lastenboek restauratie kerk Hever  en advies 

subsidieaanvraag - ok 
 
Financiën 
30. GAS-boete van 9 maart 2021 - 250,00 EUR - ok 
31. Bestelbonnen - ok 
32. Aanrekeningen - ok 
 
Feestelijkheden 
33. Plaatsing catering 2021 – 2025 – ok voor enige deelnemer Catering Company 
 
Lokale economie 
34. Wijziging VVB-vergunning Primo Tours - ok 
 
Gezondheid 
35. Kennisname verslag gezondheidsraad van 8 februari 2021 - ok 
 
Verkeer 
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36. Verlagen boordstenen fietspad Stationsstraat – ok volgens voorstel in afwachting van 
verhoging op kruispunt 

37. Vraag aanbrengen wegmarkeringen Laarstraat - ok 
38. Markering knips en zebrapad Hever – akkoord met prijsopgave 
39. Jaarvergunning 2021 - OMV Natie - van 22 maart 2021 tot en met 31 december 2021 – NEEN? 

JAARVERGUNNING? 
40. Kennisname - Fietstocht sportdag GBS - vrijdag 25 juni 2021 –NEEN wegens corona  
41. Kennisname - verplaatsen verkeersbord C1 Mechelsebaan – vraag aan schepen van verkeer 

maar voorlopig  al principieel neen 
42. Bekrachtiging BB - inname openbare weg - parkeerverbod - Beringstraat- 16 maart 2021 - ok 
43. Bekrachtiging BB - container Oudestraat 40-18 maart 2021 tot en met 21 maart 2021 - ok 
44. Bekrachtiging besluit burgemeester - Politieverordening - Parkeerverbod Bieststraat 13 - van 

19 maart 2021 tot en met 23 maart 2021 - ok 
45. Bekrachtiging BB - Vellen boom N 267 kmpt 1.9 - van 22 maart 2021 tot en met 2 april 2021 - 

ok 
46. Bekrachtiging BB - container -Dorpsstraat 4-vrijdag 19 maart tot en met zaterdag 20 maart 

2021 - ok 
47. Bekrachtiging BB - container Paepestraat 17 - 19 maart 2021 tot en met 22 maart 2021 - ok 
48. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Beringstraat 16 - donderdag 25 

maart 2021 - ok 
49. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Goorweg 35B - van 1 april 

2021 tot en met 8 april 2021 - ok 
50. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Rijmenamsebaan 78 - van 1 

april 2021 tot en met 8 april 2021 - ok 
51. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Wespelaarsebaan 154a - 

van 2 april 2021 tot en met 9 april 2021 - ok 
52. Politieverordening - inname openbare weg - Pontstraat 9A-van woensdag 24 maart 2021 tot 

en met vrijdag 26 maart 2021 - ok 
53. Politieverordening - inname openbare weg - chapewerken-Kapitien A.Tobbackstraat 13-15 op 

donderdag 25 maart 2021 - ok 
54. Politieverordening - signalisatievergunning - Vogelzangwijk 20 - realiseren rioolaansluiting - ok 
55. Politieverordening - inname openbare weg - Hoogstraat 3- zaterdag 27 maart tot zondag 28 

maart 2021 –NEEN naar weekend en doorgang vrijlaten met bijvoorbeeld lverkeerslichten  
56. Politieverordening - inname openbare weg - container - Rodenbachstraat - van 26 maart 2021 

tot en met 29 maart 2021 - ok 
 
 
 


