
Verontschuldigd: Hans De Locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 19 april 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 12 april 2021  - ok 
2. Onderhoud multisportterrein – kennisname stand van zaken 
3. Sportspurt Sport Vlaanderen – deelname aan groepsaankoop Vlaamse overheid 
 
 
Agenda Vast Bureau van 19 april 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 12 april 2021 - ok 
2. Bestelbons - ok 
3. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00260OD - Astrid Vandormael en Sander Van den Zegel - verbouwen van een 

ééngezinswoning - Ravesteinstraat 60 – af te leveren 
2. OMV2021/00003OD - Sigrid Herbosch - verbouwen van een ééngezinswoning - Langestraat 97 

– af te leveren 
3. OMV2021/00022OD - JOMA SPORT BV - Stefaan Vandamme - wijziging voorgevel - publiciteit - 

Leuvensesteenweg 356 - weigering 
4. OMV2021/00052OD - Ward Marien - bouwen van een tuinhuis. - Schoolstraat 2 – af te leveren 
5. OMV2021/00082ME - Kelly Stevens en de heer Hoeterickx - Het verbouwen en uitbreiden van 

een ééngezinswoning - Bieststraat 204 – GEEN aktename 
6. Beslissing deputatie beroep OMV2020/00063VK – François Geens – Venstraat 36 - kennisname 
7. Arrest van de RvVb - SV2015/00108 - Rombauts en Schoeters - Eyselaarstraat 17 – kennisname 

vernietiging 
8. Stavaza dossiers rooilijnplannen – kennisname dat procedures uitgevoerd worden 
9. Afwijking rooilijn Stationsstraat 81a – UITSTEL (eerst intern te bespreken) 
10. Schrapping busnummers Molenheidebaan 73 – uit te voeren volgens procedures met oog op 

doel van de vraag 
11. Voorbereiding woonoverleg - kennisname 
 
Milieu 
12. OMV2021/00105ME - Robert Myncke - een bovengrondse propaan gastank van 1000l voor de 

verwarming van jeugdlokalen - Vaartdijk 1A – af te leveren 
13. Interessepeiling Interleuven projectvoorstel realtime verkeersmetingen en luchtkwaliteit – 

wellicht niet relevant aangezien verkeerslichten zich op gebied AWV bevinden en zij een eigen 
project hebben en dat Schiplaken en de overwegen en de bruggen over het kanaal niet relevant 
zijn 

 
Technische dienst 
14. Goedkeuring gunning - Aankoop bestelwagen met open laadbak, dubbele cabine en kipper – 

UITSTEL (toelichting bij beoordeling nodig – mag ook best aan burgemeester gedaan worden) 
15. Bieststraat fase 2 - werftoezicht gemeentelijk aandeel – aanstelling Fluviustoezichter 
16. Sanering Goorbeek  - deelgebied Vaartstraat –nog 1x laatste drie aan te schrijven voor 

procedure onteigening  
17. Verstopte aankoppeling riolering Beringstraat 93 - akkoord 
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18. Schade zitbank Ganzeweg –kennisname schaderegeling met Infrabel  
19. Vraag plaatsing paaltjes Venuslaan 1A – akkoord voor plaatsing 
20. VBR Bieststraat fase 2 sonderen naar waterleiding – akkoord met vergunning sondering deze 

week 
21. Werkvergunning - aanleggen nutsleidingen – Goorstraat - ok 
22. Werkvergunning - aanleggen nutsleidingen - Guido Gezellestraat - ok 
23. Werkvergunning - aansluiting riolering - Weerstandsstraat 2 - ok 
 
Externe diensten 
24. Verlenging IGO div –toelichting door algemeen directeur IGO tijdens de zitting  
 
Financiën 
25. Bezwaarschriften belasting op verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van 

gelijkgestelde producten aj.2020 - ok 
26. Leegstandsbelasting 2019 Rijmenamsebaan 95 – akkoord met kwijtschelding 
27. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belasting op niet-geadresseerde reclamedrukwerken en 

van gelijkgestelde producten aanslagjaar 2020 - ok 
28. Bestelbonnen - ok 
29. Aanrekeningen - ok 
 
Bevolking 
30. Ambtshalve schrapping P. S. - ok 
31. Ambtshalve schrapping L. M. - ok 
 
Lokale economie 
32. Vraag standplaats wekelijkse markt Rode Kruis - akkoord 
 
Gezondheid 
33. Agenda gezondheidsraad 20 april 2021 -kennisname  
 
Verkeer 
34. Verkeersborden doodlopende weg - assistentiewoningen "Residentie Boortse" 

Bredepleinstraat – akkoord (ganse problematiek afzonderlijk te bespreken naar aanleiding van 
tegengestelde klachten) 

35. Herneming - verplaatsen verkeersbord C1 – Mechelsebaan –akkoord met verplaatsing 20 
meter tot voorbij inrit van buur loods  

36. Toelating  5e semiklassieker Mark Uytterhoeven - 29 augustus 2021 - ok 
37. Toelating Memorial Ph. Van Coningsloo 2021 - zondag 6 juni - wijziging parcours - ok 
38. Toelating 'de 1000 km voor Kom op tegen Kanker' - 13 mei 2021 tot en met 16 mei 2021 – ok 

(politie verwittigen van drukte aan oversteek N26) 
39. Bekrachtiging BB - inname openbare weg - Oudestraat 89 - 17 april 2021 tot en met 26 april 

2021 - ok 
40. Bekrachtiging BB - inname openbare weg - Bieststraat 15 - van 13 april 2021 tot en met  23 

april 2021 - ok 
41. Bekrachtiging BB - container Heverplein 7 - van 15 april 2021 tot en met 15 juni 2021 - ok 
42. Politieverordening - inname openbare weg - toelating plaatsen terras - Hever kebab - vanaf 1 

mei 2021 tot 31 december 2021 – ok (opgelet: bushalte vrij te houden en afstand!) 
43. Politieverordening - signalisatievergunning - Ida Vermeulenstraat/Nonnenveld - van 24 april 

2021 tot en met 30 april 2021 (verlenging) - ok 
44. Politieverordening - inname openbare weg - Kapitein A. Tobbackstraat 22 - 4 mei 2021 tot en 

met 5 mei 2021 - ok 
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45. Politieverordening - signalisatievergunning - Oudestraat - mobiele werf - onderhoudswerken 
op het bovengronds verlichtingsnet - 21 april 2021 - ok 

46. Politieverordening - signalisatievergunning - Leuvensesteenweg - mobiele werf 
onderhoudswerken op het bovengronds verlichtingsnet - 21 april 2021 - ok 

47. Politieverordening - inname openbare weg - Bredepleinstraat 138 - plaatsen verhuiswagen - 27 
april 2021 tot en met  28 april 2021 - ok 

 
EXTRA 
ALGEMEEN BELEID 
Toelating politiezone training politiehonden Ravestein 
 
PERSONEEL 
Aanstelling uit werfreserve administratief medewerker E. A. (grondgebiedszaken) 


