
Verontschuldigd: schepen Hans De Locht 
 
Agenda AGB - directiecomité van 25 mei 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 17 mei 2021 - ok 
2. Afname raamovereenkomst Creat met GOM NV voor onderhoud beglazing sporthal - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 25 mei 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 17 mei 2021 - ok 
2. Afname raamovereenkomst Creat met GOM NV voor onderhoud beglazing gemeentegebouwen 

(OCMW) - ok 
3. Overlast ratten op perceel Bieststraat verpacht door OCMW – pachter wordt aangeschreven 

(opgelet voor volgen regels rattenverdelging) 
4. Selectie maatschappelijk werker: vaststellen kandidatenlijst –verlenging oproep wegens geen 

kandidaten  
5. Bestelbons - ok 
6. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/172081 - S. Criel-Y. Van Dievoet, Bredepleinstraat – bouwen van een 

ééngezinswoning in open bebouwing, een bijgebouw en een zwembad – af te leveren 
2. Verslag vooroverleg betreffende project BV RUSCELLO voor reconversie van het terrein van 

Hotel Classic naar bedrijvenpark “de WEESBEEK” gelegen Leuvensesteenweg 240, 
Boortmeerbeek – kennisname maar verder wachten op concrete plannen over wat er werkelijk 
zal komen 

3. Vraag Providentia ivm mogelijkheden plaatsen fiestenstalling in wijk Passerstraat-
Winkelhaakstraat – plaatsing op privaat terrein door Providentia na te streven  
EXTRA 

- Oplevering wegenis VMSW: toch akkoord op basis van aangebrachte documenten (contact = 
Harlinde Dewulf) 

4. Voorkooprecht Molenheidebaan 73 – wordt niet uitgeoefend 
Algemeen directeur verlaat de zitting 

5. Overleg met betrokkenen met vragen over buurtweg in verlengde Schoubroekstraat nav 
aanvraag omgevingsvergunning OMV2021005403 – akkoord met overleg 
Algemeen directeur vervoegt opnieuw de zitting 

6. Uitnodiging hoorzitting beroep tegen weigering OMV/00188VK (Hoogstraat) - afvaardiging 
vertegenwoordigers – machtiging voor omgevingsambtenaren 

7. Vraag notaris ivm splitsing perceel Broekstraat 3 - ok 
 
Milieu 
8. Definitieve oplevering-maaien bermen-raamovereenkomst 2017-2020 - ok 
9. Aanvraagdossier strategisch project ORIOM 3.0 – akkoord met bijdrage en in te dienen 
10. Geluidscontouren rond Brussels Airport 2020 -kennisname  
11. Opslag rommel op/naast openbaar domein – Pleinstraat/Provinciesteenweg 1a – laatste 

schriftelijke waarschuwing 
12. Niet naleven van de  milieuhygiënewetgeving door Brouwerij Haacht NV – kennisname + 

nagaan wat juist overtreding inhoudt 
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13. Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers – K. V. N. - ok  
 
Technische dienst 
14. Kennisname verlagen boordstenen Paepestraat 17 – toe te staan wegens inrit 
15. Afname raamovereenkomst creat met GOM NV voor onderhoud beglazing 

gemeentegebouwen - ok 
16. Plaatsing - bliksembeveiliging cultuurhuis - Heleblitz Services - ok 
17. Werkvergunning Hoogstraat - ok 
 
Algemeen beleid 
18. Plaatsing  begeleiding permanente organisatieontwikkeling – (toelichting door MAT) – 

plaatsing bij Mondea 
19. Planning activiteiten Dorpplaats donderdag 17 juni 2021 – schepen volgt opstelling kermis ter 

plaatse/wekelijkse markt kan op gewone plaats doorgaan/gebied waar scherm voor EK komt 
zal worden afgebakend/ Kiss & ride wordt tijdens kermis via ceremonieweg voor gemeentehuis 
georganiseerd zodat parking vrij is voor plaatsing kermis. 

 
Financiën 
20. GAS-boete van 10 mei 2021 – 80,00 EUR - ok 
21. GAS-boete van 10 mei 2021 - 140,00 EUR - ok 
22. Bestelbonnen - ok 
23. Aanrekeningen - ok 
 
Onderwijs 
24. Digisprong principe en procedure – kennisname subsidiebedrag/samenwerking met Haacht en 

Keerbergen/voorstel plaatsing/reglementering in schoolreglement op basis OVSG voor 30 juni 
(gemeenteraad) 

25. Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt: K. B. - ok 
26. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt J. 

V. - ok 
 
Verkeer 
27. Toelating recreatieve veldtoertocht 5 december 2021 - WTC Verbruggelingen - Dwars door 

“d'hel van weit”- ok 
28. Bekrachtiging BB - signalisatie vergunning - Leuvensesteenweg 309 - werken voor 

elektriciteitsaansluiting - 21 mei 2021 tot en met 26 mei 2021 - ok 
29. Bekrachtiging BB - Kallebeekstraat 59 - signalisatievergunning aardgasaansluiting - van 20 mei 

2021 tot en met 25 mei 2021 - ok 
30. PV - inname openbare weg - Leuvensesteenweg 18 - aanleggen van oprit - 4 juni 2021 tot en 

met 14 juni 2021 - ok 
31. Politieverordening - signalisatievergunning - Bredepleinstraat 25 - elektriciteits- en 

gasaansluiting - 14 juni 2021 tot en met 21 juni 2021 - ok 
32. Politieverordening - inname openbare weg - Vosweg 7 bus 6 - plaatsen verhuislift en 

vrachtwagen voor verhuis - ok 
33. PV - inname openbare weg - Mouterij 14 - parkeerverbod - 29 mei 2021 - ok 
34. Politieverordening - inname openbare weg - Bieststraat 3 - parkeerverbod - 29 mei 2021 - ok 
35. Politieverordening - signalisatievergunning - Audenhovenlaan - verplaatsen bp 201 - 28 mei 

2021 - ok 
36. Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - verkeersweek Kringeling - van 14 juni 

2021 tot en met 18 juni 2021 - ok 
37. Politieverordening - inname openbare weg - Hoogstraat 3 - plaatsen container - ok 
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38. Politieverordening – signalisatievergunning - Hoogstraat 4-aansluiting PS kabel - 26 mei 2021 - 
ok 

39. Politieverordening - inname openbare weg – Wespelaarsebaan - ok 
 
EXTRA 

- Er wordt navraag gedaan of Boortmeerbeek zingt ook kan op 10 oktober tijdens 
Boortmeerbeek Feest! (volgende keer te notuleren) 

-  


