
Verontschuldigd: schepen Hans De Locht 
Agenda AGB - directiecomité van 3 mei 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 26 april 2021 - ok 
2. Bestelbonnen - ok 
3. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 3 mei 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 26 april 2021 - ok 
2. Einde onbetaald verlof als gunst – G. V. – dankbrief vrijwillige uitdiensttreding  
3. Federale COVID-19 subsidies inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn – + 2 x 50,00 EUR 
4. Kaderovereenkomst FLUVIUS – herneming/verlenging 
5. Overlijden lid bijzonder comité voor de sociale dienst Marc Michiels – eerbetoon minuut stilte 
6. Bestelbons - ok 
7. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2021/00037OD - Elias Osei en Laura Lorenzet, Beringstraat - bouwen ééngezinswoning en 

carport – af te leveren 
2. OMV2021/00039OD -E. Daelemans, Laarstraat 13 - verbouwen van een éénsgezinswoning - 

weigering 
3. Vraag tot verlenging geldigheid OMV2019/00045OD betreft slopen gebouw en bouwen van 2  

ééngezinswoningen (halfopen bebouwing) op percelen in de Molenheidebaan 9 te 3191 
Boortmeerbeek – onontvankelijk termijnsoverschrijding 

4. OMV202100102 - melding Chris Truyens, Consciencelaan 5 - vervanging dakbedekking en –
ramen –geen melding maar aanvraag noodzakelijk  

5. Vernietiging gemeenteraadsbesluit samenstelling GECORO – kennisname en verantwoording 
voor gemeenteraad voorbereiden 

6. Mededeling provincie BGO – kennisname to do 
 
Technische dienst 
7. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - 2021 - aankoop en 

leveren gesloten bestelwagen – bijkomend ook garage Peeters en garage Verstraeten + 
Terryn = Tony Automotive geworden 

8. Goedkeuring gunning - aankoop open bestelwagen met open laadbak, dubbele cabine en 
kipper – nog te bespreken met burgemeester  

9. Vraag boom Kantoorstraat – inkorten takken als schaduw opbrengst zonnepanelen schaadt (zal 
nog even duren) 

 
Algemeen beleid 
10. Antwoorden gemeenteraad 26 april 2021 – doorgegeven antwoorden door AD in te brengen 
 
Personeel 
11. Interleuven - periodiek verslag PBW januari - februari - maart 2021 - kennisname 
12. Waarneming hogere functie – toekenning ifv vervanging personeelsdienst 
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Financiën 
13. Vastgoedwaardebepaling met bestemmingswijziging project gbs– aanstelling Troostwijk 

Expertises 
14. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier milieubelasting rechtspersonen aanslagjaar 2021 - 

ok 
15. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belasting op niet-geadresseerde reclamedrukwerken en 

van gelijkgestelde producten aanslagjaar 2020 - ok 
16. Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 - aanvaard 
17. Bezwaarschriften belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 

gelijkgestelde producten aanslagjaar 2020 - aanvaard 
18. GAS-boete van 80,00 EUR – ok nachtlawaai 
19. GAS-boete van 80,00 EUR – ok hond 
20. GAS-boete van 80,00 EUR – ok hond 
21. GAS-boete van 80,00 EUR – ok hond 
22. Bestelbonnen - ok 
23. Aanrekeningen - ok 
 
Sport 
24. Aanvraag basketkamp 9 tot 13 augustus 2021 –welke leeftijd? Clausule coronavoorwaarden + 

verder afwachten  
25. Opstart Icarus joggingclub – afwachten coronamaatregelen 
 
Onderwijs 
26. Pensioen .P. R. – ok  
27. Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt: K. B. - ok 
28. Octopusscholen –lidmaatschap voor alle scholen op grondgebied  
29. Zomerschool – akkoord principe + verder uit te werken 
30. Vragen VBS Kringeling – of een school mag gebouwd worden zal pas duidelijk zijn na afronding 

gRUP + eigenaar vrije school is niet gemeente + op basis van verkoopsbelofte 2018 verder 
juridisch advies? Lydian of notaris? 

 
Lokale economie 
31. Aanvraag organisatie foodtruck markt kerkplein – voorlopig geen evenementen tot horeca 

helemaal open is 
32. Aanvraag verplaatsing kermis Pinksteren – afwachten tot gehele opening van horeca 
33. Zonaal horeca- en evenementenreglement – ontwerp op gemeenteraad mei + afwachten 

vaststelling door brandweerzoneraad 
 
Verkeer 
34. VKLplan realisatie fietsstraten en zones 30 – extern uit te geven wat kan 
35. Goedkeuring offerte - verkeerssignalisatie - VKLplan realisatie fietsstraten en zones 30 - ok 
36. Wegnemen paaltjes Heverplein – ok voor 2 paaltjes 
37. Testopstelling Industriestraat Haacht - akkoord 
38. VVR Mechelen kennisname verslag werkgroep en voorstel wijziging huishoudelijk reglement – 

ok + bijvoeging opmerking schepen over haltes te vragen 
39. Vervoerregioraad VVR Mechelen 10 mei 2021 - kennisname agenda  
40. Toelating wandeltocht eerste communie - zondag 6 juni 2021 – ok mits coronamaatregelen 
41. Toelating de 1000 km voor Kom op tegen Kanker - aanbrengen aanmoedigingen langs de weg – 

ok, maar toestemming AWV nodig bij oversteek 
42. Toelating standplaats Tik Tak Circus - van 13 september 2021 tot en met 19 september 2021 – 

geen toelating zolang coronamaatregelen gelden 
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43. Toelating opnames Familie - vrijdag 21 mei 2021  - geen toelating voor voertuigen op plein 
wegens tonnagebeperking boven garage/verder ok 

44. Politieverordening - signalisatievergunning - onderhoud van gewestwegen - N26 kilometerpunt 
13.673 - van 17 mei 2021 tot en met 28 mei 2021 - ok 

45. Bekrachtiging BB - container Hanswijkstraat 8 - van 30 april 2021 tot en met 28 mei 2021 - ok 
46. Bekrachtiging BB - sig.verg. - Ida Vermeulenstraat/Nonnenveld - verlenging tot 7 mei 2021 - ok 
47. Idem als 45? 
48. Politieverordening - inname openbare weg - plaatsen container-Jaak Lemmenstraat 3- 14 mei 

2021 tot 17 mei 2021 - ok 
49. Politieverordening - inname openbare weg - Plaatsen van een verhuiswagen-Tulpenlaan 6- 

woensdag 19 mei 2021 - ok 
50. Politieverordening - inname openbare weg - Beringstraat 18- 10 mei tot 12 mei 2021 - ok 
51. Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - opnames familie - Mouterijsite - vrijdag 21 

mei 2021 - ok 
52. Politieverordening - signalisatievergunning- Leuvensesteenweg-mobiele werf 

onderhoudswerken aan het bovengrondse verlichtingsnet- 5 mei 2021 - ok 
53. Politieverordening - inname openbare weg - Oudestraat 129 van vrijdag 7 mei 2021 tot en met 

16 mei 2021 - ok 
54. Politieverordening - signalisatievergunning - Bieststraat - kabel- en sleufwerken - van 3 mei 

2021 tot en met 24 mei 2021 - ok 
55. Politieverordening - signalisatievergunning - Bieststraat - kabel- en sleufwerken - van 24 mei 

2021 tot en met 11 juni 2021 - ok 
56. Politieverordening - signalisatievergunning - Heverbaan 13 - herstellen gebrekkige 

huisaansluiting - van 5 mei 2021 tot en met 12 mei 2021 - ok 
57. Politieverordening - inname openbare weg - Mouterij 15 - 21 mei 2021 - ok 
58. Politieverordening - signalisatievergunning-Bieststraat 9-kleiene nutswerken huisaansluiting TV 

en internet-19 mei 2021 - ok 
59. PV - signalisatievergunning-Bieststraat 87A-aansluiting TV en internet-vrijdag 28 mei 2021 - ok 
 
EXTRA 
PERSONEEL 

- Offerte CIPAL bijkomende steun dienst omgeving – akkoord (te notuleren) 
 
FINANCIËN 

- Verkoop Stationsstraat – kennisname en akkoord verkoop (te notuleren) 
 

TECHNISCHE DIENST 
- VBR Bieststraat fase 2 – bewonersbrief werken en bewonersbrief verkeer (te notuleren) 

 
VARIA (niet te notuleren) 

- Overleg OVSG ivm bouw GBS op 7 juni 2021 via MSTeams (+ directeur gbs) 
- Vervanging voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst op 5 juli 2021 door voorzitter 

ocmw wegens verlof 


