
 

 

Verontschuldigd: Hans De locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 29 maart 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 15 maart 2021 - ok 
2. Goedkeuring gunning leveren en plaatsen dug outs – ok (mij nog ontwerp bezorgen aub AD) 
3. Bestelbonnen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 29 maart 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 22 maart 2021 - ok 
2. Selectie technisch assistent: afsluiten kandidatenlijst + vaststellen selectiecommissie + 

selectieprogramma – ok (redactie nog af te werken) 
3. Verkoop gronden Kampenhout – principe opdracht aan notaris + kennisname interesse gemeente 

Kampenhout - AD 
4. Bestelbons - ok 
5. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. Machtiging hoorzitting beroep - OMV2020/00090OD - Jennes Project - Bieststraat 282  - Pieter 

& Tine af te vaardigen 
2. Klacht samenstelling GECORO –kennisname + weerlegging  
 
Milieu 
3. Dringend verzoek tot bestuurlijke maatregelen ingediend door bewoners Zevenbunderweg – 

kennisname en verwijzing naar burgerlijke procedure 
4. Interessevraag warmtenet riothermie – aanmelden bij Fluvius onder voorwaarde geen 

vertraging in procedure en dossierverloop/mogelijk project Lievekensbossen 
 
Technische dienst 
5. Terechtwijzend bericht aanbesteding aankoop bestelwagen – 2021119 – ok (2 = termijn en 

afmeting) 
6. Update verwervingen N21 - aanleg fietspaden en herinrichting schoolomgeving – voorstel 

hertekening zodat extra parking voor handelszaak hoek Groenstraat mogelijk wordt 
7. VBR Bieststraat fase 2 –signalisatieplan op te nemen in bestek  
8. PCV 30/03/2021, kruising N267- F8/Vaart ifv oversteekbaarheid fietsers – kennisname dat 

oplossing met lichten niet mogelijk is 
9. Ontwikkeling Leuvensesteenweg 240 - stand van zaken –indienen van omgevingsvergunning 

voor bouwdossier is noodzakelijk om te beoordelen  
10. Werkvergunning - aansluiting waternet Bieststraat 186-188-190 - van 14 april 2021 tot en met 

21 april 2021 - ok 
11. Werkvergunning - aansluiting op waternet - Kapitein A. Tobbackstraat 13-15 - van 16 april 2021 

tot en met 23 april 2021 - ok 
 
Algemeen beleid 
12. Bpact Corona Impact Monitor Lokale Besturen – geen deelname 
 
Patrimonium 
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13. Offerte – herstelling3  ramen GBS – goedkeuring voor 4.930,00 EUR 
 
Personeel 
14. Begeleiding permanente organisatieontwikkeling – voorwaarden & wijze van plaatsing 
15. Disponibiliteit ziekte V. D. - vaststelling 
16. Interleuven - jaarverslag PBW 2020 – kennisname en overmaking 
 
Externe diensten 
17. Toetreding IT-punt nieuwe leden - akkoord 
 
Financiën 
18. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier inzameling huishoudelijk afval - ok 
19. Bestelbonnen - ok 
20. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
21. Toekenning offerte graven oud-strijders - akkoord 
 
Gezondheid 
22. Verslagen AV en RvB ELZ Leuven noord - kennisname 
23. Nieuw BVR voor lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en 

contactonderzoek – akkoord optie 1 addendum 
 
Verkeer 
24. Vraag PdK toepassing GAS – brief met verzoek aan procureur des Konings + korpschef te zenden 
25. VKLplan realisatie fietsstraten en zones 30 – kennisname en akkoord rapport 
26. Bekrachtiging BB - container Nachtegaalstraat - van 26 maart 2021 tot en met 2 april 2021 - ok 
27. Bekrachtiging BB - signalisatievergunning - Audenhovenlaan 66 - opvullen openstaande voegen 

hoofdriolering - van 24 maart 2021 tot en met 10 april 2021 - ok 
28. Bekrachtiging BB - inname openbare weg VBS De Wegwijzer op vrijdag 26 maart, dinsdag 30 

maart en vrijdag 2 april telkens van 12u tot 13u – ok (gaat dit nog door?) 
29. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting op bestaande waternet - Kapitein A. 

Tobbackstraat 13-15 - van 16 april 2021 tot en met 23 april 2021 - ok 
30. Politieverordening - parkeerverbod parking sporthal - dinsdag 25 mei 2021 – niet de hele 

parking/doorgang en parking voor bussen mogelijk houden, verder oké 
31. Politieverordening - signalisatievergunning - Bieststraat 186-188-190 - huisaansluiting op het 

bestaande waternet - ok 
32. Politieverordening - parkeerverbod parking sporthal - fietsvaardigheidslessen - dinsdag 18 mei 

2021 – zie punt 30 
33. Politieverordening - parkeerverbod parking sporthal - vrijdag 21 mei 2021 – zie punt 30 
34. Politieverordening - parkeerverbod parking sporthal vrijdag 28 mei 2021 – zie punt 30 
35. Politieverordening - signalisatievergunning - inname openbare weg - herstellen rijbaan 

Rijmenamsebaan- van 31 maart 2021 tot en met 2 april 2021 - ok 
36. Politieverordening - signalisatievergunning - Oudestraat en Provinciesteenweg - reiniging en 

inspectie van de riolering - van 29 maart 2021 tot en met 16 april 2021 - ok 
37. Politieverordening - inname openbare weg - plaatsen regenwaterput met kraanwagen - van 1 

april 2021 tot en met 2 april 2021 - ok 
38. Politieverordening - schilderwerken aan belijning op parking GBS en knip Pastorijstraat - 12 

april 2021 – ok  
 
EXTRA 



 

DC/VB/CBS - maandag 29 maart 2021 3 / 3 

*bermbeheersplan: te bekijken met Yasmine voor voorwaarden en wijze van plaatsing op 12 april 

*Ruimen van grachten: idem 

*Toelating grondonderzoek KUL: toelating grondonderzoek wetenschappelijke studie KUL op 

gronden van gemeente aan begraafplaats Boortmeerbeek 

*3,5 T max in Bieststraat: verder overleg met politie voor opmaak verkeersreglement en bestelling 

van borden voor aanpassing uitgebreide zone aangezien anders conflictsituaties ontstaan + meteen 

aanpassen aan juiste afmetingen van borden: AD + Yasmine 


