
Verontschuldigd: Hans de Locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 26 april 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 19 april 2021 - ok 
2. Gunning onderhoud multisportterrein – zie voorbereiding bij college 
3. Bestelbonnen - ok 
4. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 26 april 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 19 april 2021 - ok 
2. Huisvesting familie hervestigde vluchtelingen – akkoord met vastgestelde wissel en 

programmatie 
3. Vacantverklaringen - schoonmaker/ster + vervanging MA voor tijdelijk andere functie thuiszorg = 

ok 
4. Advies toewijzingsreglement en doelgroepenplan Floreal – positief advies 
5. Bestelbons - ok 
6. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 26 april 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00030OD - Laura Goossens, Stationsstraat 60 – het verbouwen van een 

ééngezinswoning – af te leveren 
2. OMV2020/00252OD - Steven Clabaut, Slagveldweg 1 – wijzigen van de gevelbekleding – 

geweigerd wegens ontbreken van basisvergunning 
3. OMV2020/00253OD -Albers Willem, Rijkenhoekstraaat 45 – verbouwen van een 

ééngezinswoning, slopen van bestaande tuinbergingen en heraanleggen van de bestaande 
verhardingen – af te leveren 

4. OMV2020/00216OD - gemeentebestuur Boortmeerbeek – uitvoeren van riolerings- en 
wegeniswerken Bieststraat - fase B – af te leveren 

5. Melding interne verbouwingen en wijziging achtergevel Goorstraat 105- GEEN AKTENAME  
6. Melding aanvraag zorgwoning Stationsstraat 130 – GEEN AKTENAME 
7. Melding plaatsen van een overkapping Kerkweg 13 –GEEN AKTENAME  
8. Rooilijnplan Grootveldweg – akkoord met nieuw uitgetekend voorstel 
9. Woontoets Floreal – kennisname rapportering door IGS 
10. Toewijzing en doelgroepen FLOREAL – positief advies 
 
Milieu 
11. OMV2021/00108ME - Katleen De Locht - een bronbemaling voor een zwembad - 

Boomblokweg 12 – af te leveren 
12. OVAM en Vlaamse regering: van stortplaats naar bos – kennisname + wat is nog mogelijk? 
13. Bord plaatsen 'ganzen niet voederen' aan de vaart – plaatsen aan Aarschotsebaan en overzijde 

aan herberg 
14. Problematiek vervuiling gracht Kroonprinses Elisabethstraat – na te kijken 
15. Agenda milieuadviesraad 10 mei 2021 – punt over klacht kapping bos Schiplaken niet 

agenderen/burgemeester zal met voorzitter hierover contact opnemen 
16. Toelating muziek maken na 22.00 uur - huwelijk Beringstraat 86 - zaterdag 17 juli 2021 – GEEN 

TOELATING 
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Technische dienst 
17. Goedkeuring gunning - aankoop open bestelwagen met open laadbak, dubbele cabine en 

kipper – eerst bespreken met AD 
18. Kennisname best and final offer - aankoop bestelwagen met open laadbak, dubbele cabine en 

kipper – eerst bespreken met AD 
19. VBR Bieststraat - behandeling bezwaar wijzigingslus – aan bezwaarindiener bevestigen dat er 

geen inname zal gebeuren en het de bedoeling is binnen huidige grenzen te werken 
20. Conclusie PCV 2021-03-03 N267 - dossier BOO/MEC/ZEM t.h.v. F8/Vaart  - kennisname PZ 

MEWI 
21. Aanpassing stoep Passerstraat – Aambeeldstraat – akkoord wegens mindervalide/bespreken 

met uitvoeringsdienst 
22. Plaatsen van een tent voor klanten ijssalon Bas Molenheidebaan 57 – toelating afleveren (op 

eigen terrein +coronavrijstelling voor vergunning RO (dus eigenlijk punt bij RO) 
23. Ontlening gemeentelijke materialen - Gemeente Keerbergen - nadars voor WK wielrennen van 

24 september 2021 tot en met 26 september 2021 – akkoord rekening houdend met kermis 
24. Ontlening gemeentelijke materialen - Primus Classic - 100 nadars op kar en trapje voor de 

winnaars 19 september 2021 - akkoord 
25. Ontlening materialen Primus Classic 2021 - gemeente Haacht - 18 september 2021 - akkoord 
 
Algemeen beleid 
26. Inhoud Nieuwsbrief nr. 4 – akkoord + aanvulling op vraag van schepen De Locht 
27. Klacht GROEN collegenotulen – antwoord over te maken aan gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant  
28. Naamgeving regio Leuven – kennisname mededeling burgemeester over stellingname binnen 

Interleuven over wijziging benaming Oost-Brabant in Leuven 
 
Personeel 
29. Conventionele schorsing arbeidsovereenkomst: Joke Vanbrusselt – toe te staan ifv tijdelijke 

onderwijsopdracht in gbs 
30. Verlenging periode kandidatuurstelling vacature deskundige infrastructuur – akkoord wegens 

slechts één kandidatuur 
 
Financiën 
31. Bestelbonnen - ok 
32. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
33. Grafconcessie  H. – V. S.  - ok 
34. Grafconcessie V. C. – V. - ok 
35. Urnenveld V. R. – V. S. - ok 
 
Sport 
36. Planning activiteiten sportregio – kennisname + vaststelling tarieven 
37. Svz dossier multisportterrein (dit punt is voor AGB/Isabel zet over) 
 
Cultuur 
38. Vlaanderen Zingt 2021 – afwachten wat nationale instructies op 18 mei 2021 zullen zijn 
 
Jeugd 
39. Groepsaankoop Zomerkalender – bij Bataljong vzw voor 3,95 EUR/stuk te bezorgen aan alle 

gezinnen 
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40. Vakantiewerking dienst vrije tijd en ravot – inschrijvingen starten op 17 mei 18.00 u + 
vaststelling tarieven 

 
Onderwijs 
41. Vragen VBS Kringeling –navragen bij omgevingsambtenaar of fietsenstalling in centrum ergens 

nabij school kan + overige vragen tot ‘huur lokalen’: er wordt geen mogelijkheid gezien + 
burgemeester zal DIRCO VBS contacteren  

 
Lokale economie 
42. Aanvraag standplaats wekelijkse markt Ceylon Souil – toe te staan 
43. Aanvraag lijst deelnemers kermis –er is geen kermis en waarom?  
 
Gezondheid 
44. Uitnodiging lokale gezondheidsenquête – neen wegens corona 
45. Evaluatie subsidie contactopsporing – in te dienen en aan te vragen (via loket Katrien W.) 
 
Verkeer 
46. Verslag overleg 19 april 2021 - fietsbruggen over Dijle – kennisname + opdracht aan landmeter 

Cuyt 
47. Tonnagebeperking Bieststraat - Hever en omliggende straten – burgemeester overlegt met 

schepen want op 25 mei 2021 zal het een werf zijn en is het toch omleiding en later opnieuw 
7,5 ton 

48. Toelating 'de 1000 km voor Kom op tegen Kanker' - verlenging data – akkoord + plaatsing 
animatieve elementen langs parcours 

49. Bekrachtiging BB - Audenhovenlaan 64 - plaatsen stelling - renovatiewerken aan dak - ok 
50. Bekrachtiging BB -inname openbaar domein- betonmolen-  Kapitein .A. Tobbakstraat 22-24 - 

ok 
51. Politieverordening - signalisatievergunning - Mechelsebaan 36 - aftakking vernieuwen - 29 april 

2021 - ok 
52. Politieverordening - signalisatievergunning- Guido Gezellestraat 10-12 -nutswerken in 

opdracht van Fluvius-leggen van 10 meter gasleiding - ok 
53. Politieverordening - plaatsen container - Kroonprinses Elisabethstraat 3 - van 6 mei 2021 tot en 

met 16 mei 2021 - ok 
54. Politieverordening - signalisatievergunning- Bredepleinstraat-verplaatsen van 2 OV palen op 

donderdag 29 april 2021 - ok 
 
EXTRA 

- Kennisname vrijwillig ontslag D. P. (notulering volgend college) 
- Actie MaaiMeiNietwordt opgestart (volgende week besluit in te schrijven in notulen) 
- Toelating opstelling verhoogd terras voor BarABruce – Dorpplaats Boortmeerbeek – akkoord 

(volgende week in te schrijven in notulen) + burgemeester bekijkt praktische plaatsing terras 
Perfect 

- Borden “Trager of betalen” – niet te hernemen als ze afgeschenen zijn. 


