
Verontschuldigd: Michel Baert en Hans De Locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 10 mei 2021 
 
1. Verslag directiecomité 3 mei 2021 - goedkeuring 
2. Verlenging uitstel concessievergoeding –uitstel tot 31 augustus 2021  
3. Goedkeuring offerte Krinkels onderhoud voetbalveld - oké 
4. Bestelbonnen - ok 
5. Aanrekeningen – ok 

EXTRA 
Sluitingsuur speeltuin en skatepark: 22.00 u –na te kijken huishoudelijk reglement + eventueel 
algemeen politiereglement (mogelijkheid tot GAS)  

 
 
Agenda Vast Bureau van 10 mei 2021 
 
1. Notulen van de zitting van 3 mei 2021 - goedkeuring 
2. Indexering dagprijzen WZC De Ravestein - kennisname 
3. Vraag Zorghuis de Dijlevallei – voorstel past niet ifv andere vergelijkbare verenigingen en acties; 

daarom verder symbolische ondersteuning met 1 maand huur (1.800,00 EUR) 
4. Overlegorgaan WZC De Ravestein: vraag naar bijeenkomst – voorzitter-burgemeester zal eerst 

afspreken met nieuwe directie/een woensdagnamiddag meest geschikt moment/toevoegen aan 
agenda: evaluatie en richtlijnen coronamaatregelen 

5. Naamswijziging Taxistop in Mpact - kennisname 
6. Bestelbons - ok 
7. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2021/00001VK - P. Van Roost - verkavelen van gronden Beringstraat z/n – af te leveren 
2. OMV2021/00002VK - R. Le Roy - creëren van 1 bouwlot Pleinstraat 7 – af te leveren 
3. OMV2021/00046OD - Viabuild Beton en Asfalt, Leuvensesteenweg 348 - slopen van de 

volledige site – af te leveren 
4. OMV2021/00070OD - A. De Weert, Bieststraat 124 - bouwen van een weidestal –af te leveren  
5. OMV202100120ME – Laarstraat 5 – GEEN AKTENAME 
6. OMV202100132ME – Consciencelaan 5 – GEEN AKTENAME 
7. Adviesvraag provincie in kader van beroepsprocedure tegen weigering verkavelingsaanvraag 

OMV2020120153 -  Skyline Europe – standpunt blijft behouden 
8. Opmaak rooilijnplan Korte Bruul – opdracht aan landmeter Cuyt 
9. MER RUP Fabrieksweg – kennisname indiening MER-vrijstelling door IL 
10. Kernselecties Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant – kennisname overleg 
11. Dagvaarding correctionele rechtbank - P2869 (serres Leuvensesteenweg) -kennisname  
12. Aanmaning Spoorwegstraat zn – onvergunde aanleg weg in steenslag - kennisname 
13. Brandveiligheidsverslag  - restaurant Eureka - Bergstraat 17 – kennisname ongunstig advies 
14. Toewijzingsreglement sociale woningen doelgroepen –akkoord voor agendering gemeenteraad   
 
Milieu 
15. OMV2021/00121ME - Steven Geens - exploitatie van een bronbemaling  - GEEN AKTENAME 
16. Oppervlaktewateronderzoek Interleuven – akkoord te werken volgens deze werkwijze + 

bespreking op gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu  
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Technische dienst 
17. Lastvoorwaarden en gunningswijze - VBR Bieststraat fase 2 -goedgekeurd  
18. Offerte - bliksembeveiliging kerk Boortmeerbeek - Heleblitz Services - goedgekeurd 
19. Offerte - bliksembeveiliging kerk Schiplaken - Heleblitz Services - goedgekeurd 
20. Lastvoorwaarden en plaatsingswijze -  raamovereenkomst landmeetkundige prestaties 2021-

2025 - goedgekeurd 
21. Verkaveling Providentia/VMSW, Slagveldweg - ontbrekende proeven – laten uitvoeren 
22. Verplaatsing ov-paal Zwartebeekdreef 3 te Hever – eerst navragen welke renovatie gewenst is 

en of deze vergund is 
23. Vraag verwijderen ov-paal Uranusweg 1 – geen wijziging in plaats OV of aard verlichting 
24. Landmeetkundige prestaties - nazicht VS11 - landmeetbureel Cuyt –kennisname goedkeuring 
25. Opdrachtformulering landmeter - schatting te verwerven percelen Barelweg (te hernemen 

volgende week wegens betrokkenheid burgemeester) en Goorstraat – ok mits toevoeging 
Goorbeek ((29 percelen voor 6.525,00 EUR excl. btw) 

26. Opdrachtformulering landmeter - grensbepaling deel Schoubroekstraat en buurtwegbepaling 
buurtweg 50 – ok (algemeen directeur verlaat de zitting) 

27. Boortse assistentiewoningen:  PV van oplevering en overdracht wegenis - ok 
28. Ontlening gemeentelijke materialen – vaststelling principe voor buurtfeesten (+nadars niet te 

vervoeren met gemeentelijke aanhangwagen) 
 
Algemeen beleid 
29. Verkoopbaarheid Ravestein aan VBS Kringeling – ok voor advies aan Lydian (Lydian te 

vragen/aan te stellen) 
30. Aankoop perceel landbouwgrond – kennisname schattingsverslag en mogelijkheid tot 

bebossen + principe aankoop oké (+onderzoek hondenweide mogelijk?) 
31. Verwerving molen Servaes openbaar nut –oké mits aanvulling AD 
32. Telefoonvergoeding collegeleden -UITGESTELD  
33. Vraag inventarisatie bomen Ravesteinpark – akkoord en toelating aan Arboretum Wespelaar 
 
Bevolking 
34. Aanvraag adressenlijst betalend BHS United - ok 
 
Financiën 
35. Bezwaar belasting op leegstand Bieststraat 2 - ongegrond 
36. Bezwaar belasting op leegstand Bieststraat 78 -ongegrond  
37. Bezwaar belasting op leegstand Bredepleinstraat 44 - gegrond 
38. Bezwaar belasting op leegstand Goorweg 28 - gegrond 
39. Bezwaar belasting op leegstand Groenstraat 17 - gegrond 
40. Bezwaar belasting op leegstand Hoogstraat 44 - ongegrond 
41. Bezwaar belasting op leegstand Laarstraat 23 - gegrond 
42. Bezwaar belasting op leegstand Langestraat 50 –NIET BELASTEN – zie eerder besluit geen 

afzonderlijke woning+ schrappen in CRAB  
43. Bezwaar belasting op leegstand Leuvensesteenweg 225 - gegrond 
44. Bezwaar belasting leegstand Leuvensesteenweg 309 - gegrond 
45. Bezwaar belasting op leegstand Leuvensesteenweg 63 - ongegrond 
46. Bezwaar belasting op leegstand Pontstraat 5 -ongegrond  
47. Bezwaar belasting op leegstand Ravesteinstraat 20 - gegrond 
48. Bezwaar belasting op leegstand Zellaarstraat 15 - ongegrond 
49. Bezwaar belasting op leegstand Bergstraat 28 - gegrond 
50. Bestelbonnen - ok 
51. Aanrekeningen - ok 
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Gezondheid 
52. Bewegen op verwijzing – akkoord mits naleving coronamaatregelen (dus nog niet op 

gemeentehuis en waarom niet in sporthal?) 
53. Boortmeerbeek beweegt –kennisname programma en principe aankoop en plaatsing 

beweegbank (gesubsidieerd)  
54. Verslag gezondheidsraad van 20 april 2021 - kennisname 
 
Verkeer 
55. Herinrichting Goorstraat - verslag overleg 7 april 2021 – kennisname nieuw ontwerp 
56. VVR Mechelen - deelname project Jonge Wetgevers – geen deelname (te duur en welk project 

dan?) 
57. Toelating opnames Familie - vrijdag 21 mei 2021 (wijziging vraag) - ok 
58. Bekrachtiging BB - inname openbare weg - Mouterij 8 - zaterdag 8 mei 2021 - ok 
59. Bekrachtiging BB - Parkeerverbod Dorpplaats 8A - Café In ’t Klein - ok 
60. Bekrachtiging BB-container-Bredepleinstraat 25 - ok 
61. Bekrachtiging BB - Parkeerverbod Dorpplaats 5 - terras Pizza Perfect - ok 
62. Bekrachtiging BB-inname openbare weg-Mouterij 15 op zaterdag 8 mei 2021 - ok 
63. Politieverordening - inname openbaar domein-Kapitein A Tobbackstraat ter hoogte van 

huisnummer 20-26 en 29-33 lossen bouwmateriaal-17 mei en 18 mei - ok 
64. Politieverordening - signalisatievergunning - Molenheidebaan 9 - afkoppelen water - woensdag 

12 mei 2021 - ok 
65. Politieverordening - signalisatievergunning - Provinciesteenweg 11 - reparatie met gietasfalt in 

opdracht van AWV - ok 
66. Politieverordening - inname openbare weg - Kapitein A. Tobbackstraat - chapewerken - 18 mei 

2021 tot en met 19 mei 2021 - ok 
67. Politieverordening - inname openbare weg - Kapitein A. Tobbackstraat 13-15 - chapewerken - 

24 mei 2021 tot en met 25 mei 2021 - ok 
68. Politieverordening - inname openbare weg - Kapitein A. Tobbackstraat 13-15 - chapewerken - 

30 juni 2021 tot en met 1 juli 2021 - ok 
69. Politieverordening - inname openbare weg - Kapitein A. Tobbackstraat 13-15 - chapewerken - 6 

juli 2021 tot en met 7 juli 2021 - ok 
70. Politieverordening - plaatsen container - Goorstraat 120 - van 12 mei 2021 tot en met 17 mei 

2021 - ok 
71. Politieverordening - signalisatievergunning - VBR Bieststraat - voorbereidende werken 

nutsmaatschappijen - 25 mei 2021 tot en met 1 september 2021 - ok 
72. Politieverordening - inname openbare weg - Wespelaarsebaan 290 - Gevelrenovatie - 14 mei 

2021 tot en met 28 mei 2021 (verlenging) - ok 
 
EXTRA 
VERKEER 
73. Organisatie opleiding “dode hoek” voor scholen en verenigingen – 7 – 12 juni 2021 (door Benny 
Goolen: voormalig VAB-lesgever – 30,00 EUR/dag voor materiaal + 
vrijwilligersvergoeding/middagbroodje) 


