
Allen aanwezig 
 
Agenda AGB - directiecomité van 31 mei 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 25 mei 2021  - ok 
2. Bestelbonnen - ok 
3. Aanrekeningen - ok 

 
 

Agenda Vast Bureau van 31 mei 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 25 mei 2021 – ok 
2.    Bestelbonnen - ok 
3.    Aanrekeningen - ok 
 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van  31 mei 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00234OD - CRIMA - functiewijziging (van ééngezinswoning naar restaurant), de 

aanleg van opritten en een regularisatie van een bestaande luifel/reclame paneel - 
Audenhovenlaan 50 – vergunning wordt afgeleverd met nog uit te schrijven motivatie 
waarbij maximaal aantal aanwezigen binnen bepaald wordt op 49 en buiten het tuingebruik 
beperkt wordt tot maximaal de helft van de resterende oppervlakte (totaal = ( – huis – 
parkings – voortuin – zijstrook)) om zo tot een aanvaardbare balans met de draagkracht van 
de omgeving te komen 

2. OMV2021/00145ME - Chris Truyen - vervangen van de dakbedekking - Consciencelaan 5 – 
geen melding aanvaardbaar 

3. OMV2021/00044OD - 2BeeBuild BVBA - het slopen van de bestaande bebouwing en 
nieuwbouw van twee ééngezinswoningen in halfopen bebouwing - Bieststraat 78, 80 en 82 

4. Hoorzitting beroep ETA NV - OMV2020/00150OD – ok maar huisnummering aan te passen? 
5. OO verbinding nieuwe gemeenteweg Eyselaarpad – ok voor analyse, nog voor te bereiden voor 

gemeenteraad  
6. Bezwaren OO gemeenteweg Schrans - ok voor analyse, nog voor te bereiden voor 

gemeenteraad 
7. Behandeling bezwaren Openbaar Onderzoek gemeenteweg Sas – ok voor gemeenteraad (geen 

bezwaren) 
 
Milieu 
8. Project EcoWerf doelplaatsen: glasbollen - kennisname 
9. Bermbeheer Kanaal Leuven-Dijle-De Vlaamse waterwegen – kennisname 2 x jaar 
10. Klimaan – kennisname deelname digitaal overleg over diverse klimaatactievoorstellen 
11. Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers - Beringstraat 127-M. H. - ok 
 
Technische dienst 
12. Oplevering en afwerking voetpaden Hever – aanmaning herstel zoals opgelegd door college 

van burgemeester en schepenen  
13. Problematiek gracht Bieststraat 270 –zelf te onderhouden door aangelanden  
14. Klacht D.-B. gracht Bieststraat 264 –brief doorverwijzing naar Vrederechter  
15. Brandveiligheidsattest A- Kinderopvang-Infano vzw-Zonnetje Boortmeerbeek-Rijmenamsebaan 

21 - kennisname 
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16. Vraag ontlening materialen Ampli - juni-juli - ok 
17. Werkvergunning-aansluiting Tv en internet coax kabel-Hanswijkstraat 4- 10 juni 2021 - ok 
18. Werkvergunning-aansluiting op riolering-Molenheidebaan 79 - ok 
19. Werkvergunning - Industrieweg – telecommunicatiewerken - ok 
20. Toelating event Matchday Rode Duivels - Ottevaere - 17 juni 2021 - ok 
21. Toelating event Matchday Rode Duivels - Bar a Bruce 1) afwachten wat maatregelen zullen zijn 

+ 2) scherm op zich oké – 3) elektriciteit oké voor bijzondere activiteiten, niet permanent (voor 
iedereen dus) + 4) geen uitbreiding terras + 5) geen Boortmeerbeek zingt/wel DJ als het mag 
van maatregelen-  

22. Toelating Bergbox take away 25 juni 2021 - ok 
23. Uitbreiding opdracht landmeter Cuyt - bepaling rooilijnen Terlindenlaan - ok 
 
Algemeen beleid 
24. Intentieverklaring GBS Media Development Perk NV – aanvullingen in loop van week te 

bespreken, af te werken en definitief voor te leggen alvorens voor te leggen aan tegenpartij en 
gemeenteraad + vragen wanneer bijkomende “schatting” uitgevoerd zal zijn 

 
Personeel 
25. Aanstelling deskundige mobiliteit (contractueel/B1-3) - ok 
26. Aanstelling deskundige infrastructuur (contractueel/B1-3) - ok 
 
Financiën 
27. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier milieubelasting rechtspersonen aanslagjaar 2021 - 

ok 
28. Bezwaarschrift milieubelasting 2021 - PD Dental Esthetics – ok ingewilligd 
29. Bezwaarschrift van Gamma voor de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken en gelijkgestelde producten aanslagjaar 2020 – ok ingewilligd 
30. Bezwaarschrift belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 

gelijkgestelde producten Casa International – Niet ingewilligd 
31. GAS-boete van 10 mei 2021 - 80,00 EUR - ok 
32. Bestelbonnen - ok 
33. Aanrekeningen - ok 
 
Feestelijkheden 
34. Richtlijnen voor standhouders kermis 18-19 en 20 juni 2021 – ok (te publiceren op website) 
 
Onderwijs 
35. Digisprong plaatsing – ok zoals voorgesteld 
 
Verkeer 
36. Opleiding dode hoekongevallen ok voor organisatie-  
37. Toelating vroege vogelwandeling 6 juni 2021 
38. Politieverordening - signalisatievergunning-Hanswijkstraat 4-aansluiting coax kabel-10 juni 

2021 - ok 
39. PV - speelstraat Slagveldweg - zaterdagen juli 2021 - ok 
40. Politieverordening - inname openbare weg -Kapitein A. Tobbackstraat 20-26 en 29-31 - leveren 

bouwmateriaal-9 juni 2021- tot en met 10 juni 2021 - ok 
41. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod kleine parking GBS - verkeersweek 

van 14 juni 2021 tot en met 18 juni 2021 - ok 
 
EXTRA Vlaanderen zingt op 10 oktober 2021 om 17.00 u (volgende zitting te notuleren) 


