
Allen aanwezig 
 
Agenda AGB - directiecomité van 12 april 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 29 maart 2021 – ok  
2. Nivelleren en inzaaien voetbalveld – raamcontract Creat voor Krinkels toepassen + afstemmen op 

eigen inbreng uitvoeringsdienst 
3. Onderhoud multisportterrein – organisatie toekomstig onderhoud + stand van zaken 

herstelprocedure 
4. Bestelbonnen – ok 
5. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 12 april 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 29 maart 2021 - ok 
2. Oproep aan lokale besturen om LOI-plaatsen te openen voor opvang van verzoekers om 

internationale bescherming in het kader van het hervestigingsprogramma – geen deelname 
3. BKO Ravot – offerte verzwaring stroomlevering –akkoord met voorstel verzwaring   
4. Protocol verdere maatregelen persoonsgegevens Zorg & Gezondheid – af te sluiten 
5. Verkeerssignalisatie parking BKO Ravot – verder onderzoek nodig aangezien parkeren voor buurt 

ook mogelijk moet zijn + oplossing moet consistent zijn (burgemeester doet plaatsbezoek) 
6. Bestelbons - ok 
7. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. Attest verkaveling – OMV2020/00168VK – F. Geens – Bredepleinstraat 10 – af te leveren 
2. OMV2021/00067ME Azucena Lemmens - vellen van bomen - Mechelsebaan 35 - geen 

aktename 
3. OMV2021/00076ME - Baysal Battal - aanleggen van een parking - Leuvensesteenweg 398 - 

geen aktename 
4. Aanvraag OMV2021/00004OD - Elias Renap en Sara Cauwenberghs - verbouwen van een 

eengezinswoning - Bredepleinstraat 84 – af te leveren 
5. Aanvraag OMV2020/000251OD - Steven Geens en Evita Keller - bouwen van een vrijstaande 

ééngezinswoning - Maenrot 25 – af te leveren 
6. Aanvraag OMV2021/00040OD - Jean-Pierre Van Bocxlaer - bouwen van een carport in de 

zijtuinstrook - A. Van Langhendoncklaan 23 – af te leveren 
7. Beroepschrift OMV2020/00184VK - INTOP - AXIOS - hoek Rubenslaan-Consciencelaan -

kennisname  
8. Overleg POM BT BMB-Kanaal – afspraak maandag 3 mei namiddag 
 
Milieu 
9. OMV2021/00092ME - Eric Vanghendt - een bronbemaling voor een zwembad - Vosweg 22 - 

aktename  
10. Deelname water+Land+Schap –inschrijven + ook andere boer (Piet VL) mee betrekken  
11. Aansluitpunten zonder / met slapende huisvuilcontainer –actie op te starten inclusief deze met 

btw-nummer  
12. Aankoop gescheiden afvalcontainers gemeentelijke gebouwen – verder voor te bereiden met 

burgemeester (teveel zaken in één) 
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13. Plaatsing van vuilbakken op openbaar domein –verder voor te bereiden met burgemeester  
 
Technische dienst 
14. VBR Bieststraat fase 2 - aanpassingswerken ten laste van de gemeente leidingen De 

Watergroep – akkoord met beschreven kosten verdeling 
15. Oplevering herstel voetpad Hever MEYS nv – uitvoering in kiezel niet aanvaarden 
16. Klacht bij gouverneur Audenhovenlaan 66 – ook wijzen op actie waarbij overgang asfalt/beton 

werd afgeschraapt 
17. Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Bieststraat 60 - ok 
18. Werkvergunning - realiseren elektriciteitsaansluiting - Oudestraat 25 - van 27 april 2021 tot en 

met 30 april 2021 – ok  
19. Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Stationsweg 10 - ok 
20. Werkvergunning-aansluiting waternet -Weerstandsstraat 12 van 28 april tot 4 mei 2021 - ok 
21. Werkvergunning Fluvius-huisaansluiting Beringstraat 1/E/103C3 - ok 
 
Algemeen beleid 
22. Antwoorden gemeenteraad 29 maart 2021 – geen aanvullingen 
23. Voorbereiding gemeenteraad 26 april 2021 – toevoegen aankoop bestelwagen 
24. Voorstel FOD Financiën belastingaangiftehulp - kennisname 
25. Veiligheidsmonitor – deelname af te spreken met korpschef 
26. Protocol verdere maatregelen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens – af te 

sluiten 
27. Te schrappen (is gelijk aan 24) 
28. Voorbereiding bestek ontgraving oud kerkhof Hever – keuze voor volledige ontgraving (na te 

kijken: oud-strijder(s) nog over te brengen?) 
 
Patrimonium 
29. Aanvraag URBEX-fotografie – toelating mits geen publicaties 
 
Personeel 
30. Waarneming hogere functie – akkoord voor maximale termijn van 6 maanden 
31. Vraag werken na pensioendatum – akkoord mits eventueel volgen organisatieverandering 
32. Ontslagindiening L. V. L.– kennisname einde opzeg is 19 april 2021 
33. Dienstwijziging en contractaddendum B. C. – vaststelling addendum 
 
Externe diensten 
34. Naar 1 huisvestingsmaatschappij – geen bezwaar tegen overleg tussen SWAL en DU 
35. AV SWAL 20 april 2021 – mandatering burgemeester maar geen deelname aan fysieke 

vergadering 
 
Financiën 
36. GAS-boete van 80,00 EUR (nachtlawaai werf) - ok 
37. Bestelbonnen - ok 
38. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
39. Grafconcessie V. O. – D. Wi.- ok 
40. Urnenveld V. M. - ok 
41. Urnenveld V.- V. L. - ok 
 
Bevolking 
42. Ambtshalve schrapping C. Z. - ok 
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Sport 
43. Toelating cyclocross –voorwaardelijk akkoord met organisatie in domein in november 

2021/quid publiek in die periode en coronamaatregelen?/ook toelating voor parkinggebruik 
geven  

 
Onderwijs 
44. Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt: K. B. - ok 
45. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking: N. A. J. - ok 
46. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: L. C. - ok 
47. Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht: M. F. - ok 
48. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt E. 

O. - ok 
49. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt S. 

D. W. - ok 
50. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt K. 

V. B. - ok 
51. Aanvraag terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen N. C. - ok 
 
Lokale economie 
52. Vraag jaarmarkt/kermis – nog geen voorbereiding starten voor resultaten overlegcomité van 

woensdag bekend zijn 
 
Verkeer 
53. Politieverordening - signalisatievergunning Heikestraat 35 voor aansluiting van een Coax kabel 

TV en internet - ok 
54. Klacht zwaar verkeer Pachthofstraat – kennisname weinig alternatief 
55. Toelating 'de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker' - 13 mei 2021 tot en met 16 mei 2021 

–hernemen volgende week 
56. Toelating plaatsen terras- café 't klein 2021 van 1 mei 2021 tot 31 december 2021 + extra 

zomerterras van 1 juli tot 30 september 2021 – iedereen bevragen van horeca daar en zelfde 
maatregelen als vorig jaar 

57. Bekrachtiging BB - parkeerverbod - Beringstraat 48 - van 29 maart 2021 tot en met 2 april 2021 
- ok 

58. Bekrachtiging BB - container Hanswijkstraat 8 -  10 april 2021 tot en met 30 april 2021 - ok 
59. Bekrachtiging BB - inname openbare weg-Pastorijstraat 11 - ok 
60. Bekrachtiging BB - Schilderwerken - parking GBS Beringstraat en knip Pastorijstraat - 14 april 

2021 - ok 
61. Bekrachtiging BB - sig. verg. - Aambeeldstraat 2 - maken van put voor aansluiting aardgas - 12 

april 2021 tot en met 14 april 2021 - ok 
62. Bekrachtiging BB - regenboogzebrapad Hever - 14 april 2021 - ok 
63. Politieverordening - signalisatievergunning - Langestraat 45-47 - Herstellen verzakking boven 

hoofdriolering - 31 maart 2021 tot en met 13 april 2021 - ok 
64. Politieverordening - inname openbare weg - plaatsen regenwaterput met kraanwagen - van 14 

april 2021 tot en met 15 april 2021 - ok 
65. Politieverordening - inname openbare weg - Wespelaarsebaan 290 - Gevelrenovatie - 26 april 

2021 tot en met 14 mei 2021 - ok 
66. Politieverordening - signalisatievergunning - Oudestraat 25 - realiseren elektriciteitsaansluiting 

- van 27 april 2021 tot en met 30 april 2021 - ok 
67. Politieverordening - signalisatievergunning Weerstandsstraat 12 van 28 april  tot 4 mei 2021 - 

ok 
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68. Politieverordening - inname openbare weg - container -Erasmuslaan 19- 14 april 2021 tot 19 
april 2021 - ok 

 
EXTRA 
EXTERNE DIENSTEN 
Afspraak IGO toelichting verlenging - volgende week op college 14.00 u 
 
PATRIMONIUM 
Analyse MuO GBS-TV Bastards – overlopen vragen: waardebepaling aan landmeter op te dragen + 
oppervlakte 15.000 m² = ? 
 
TECHNISCHE DIENST 
Aankoop en leveren gesloten bestelwagen – toe te voegen aan agenda gemeenteraadszitting 26 
april 2021 
 
ALGEMEEN BELEID 
Herdenking Transport XX - XX bloemen bestellen die burgemeester kan neerleggen aan monument + 
toelating plechtige neerlegging bloemen door NSB 


