
Allen aanwezig 
 
Agenda AGB - directiecomité van 7 juni 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 31 mei 2021 - ok 
2. Boortmeerbeek feest en Vlaanderen zingt – toelating tot gebruik van accommodatie op 10 

oktober 2021 door gemeente 
3. Jaarrekening AGB 2021 
4. Oproep raad van bestuur 28 juni 2019 
5. Bestelbonnen - ok 
6. Aanrekeningen – ok 

 
 

Agenda Vast Bureau van 7 juni 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 31 mei 2021 - ok 
2. Noodwoning Hanswijkstraat: bepalingen reglement voor gezin Sint-Adriaanweg – overeenkomst 

met cliënt-gebruikers 
3. Verlenging werfreserve verzorgende thuiszorg - ok 
4. IGO div - mandatering algemene vergadering 25 juni 2021 – ok (bekrachtiging raad voor 

maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021!) 
5. Jaarrekening OCMW 2021 
6. Voorbereiding raad voor maatschappelijk welzijn 28 juni 2019 
7.    Bestelbons - ok 
8.    Aanrekeningen – ok 
 
EXTRA 
Oproep raad voor maatschappelijk welzijn 28 juni 2021 – jaarrekening 2021 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV_2021007019 - Veerle Wuyts - het creëren van 6 bouwloten waarvan 2 voor open 

woningbouw en 4 loten dat uit de verkaveling worden gesloten. – Trianonlaan –af te leveren  
2. OMV2021/00023OD - Bavo Bruers en Helena Campens - Het aanpassen van het terras, 

achtergevel en raamopeningen zijgevel. - Rijmenamsebaan 16 – af te leveren gedeeltelijk 
3. OMV2021/00032OD - Kamel Saleh - het wijzigen van de voorgevel en functiewijziging - 

Heverplein 7 –af te leveren  
4. OMV2021/00035OD - David Van den Block en Enya Rottie - verbouwen van een 

ééngezinswoning - Bergstraat 46 – af te leveren 
5. OMV2021/00049OD - Wim Vanderhaeghen - Aanleg van een zwembad, bijhorende 

verhardingen en bouwen van een tuinhuis - Boomblokweg 10 – af te leveren 
6. OMV2021/00050OD - MUNDOVERT IRES BV - verbouwen van een ééngezinwoning en 

regulariseren van bijgebouwen - Stationsstraat 132 – af te leveren 
7. OMV2021/00081OD - TARSUS BELGIUM NV - Het renoveren van een handelspand met woning 

naar 2 ééngezinswoningen - Hoogstraat 1 – af te leveren 
8. OMV2021/00085OD - Gunter Berckmans en Sandra Van Dorslaer - Het aanleggen van een 

zwembad - Anjerweg 19 – af te leveren 
9. OMV20221/00158ME - Petra De Meyer - Het melden van een zorgwoning. - F. 

Timmermansstraat 14 (geen aktename) - ok 
10. Hoorzitting na arrest - Eyselaarstraat 17 –geen afvaardiging  
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11. Verslag beoordeling bezwaren openbaar onderzoek 'aanleg gemeenteweg verbinding Schrans, 
Kruisveldweg en Vorstweg' – ok (bezwaar natuurgebied = antwoord: geen plannen tot 
inrichting en anders volgens geldende regels) 

12. Voorstel definitieve vaststelling rooilijnplan voor de aanleg van gemeenteweg 'Eyselaarpad' -
UITSTEL  

13. Voorstel definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, 
Kruisveldweg, Vorstweg' – oké, bezwaar milieugebied weerleggen met geen 
uitrustingsplannen en anders volgens procedures + gedeeltelijk breedte aan te passen tot 
2,25 m 

14. Voorstel definitieve vaststelling rooilijnplan voor aanleg gemeenteweg SAS - ok 
15. Vraag notaris ivm splitsing Rubenslaan 14-16 - ok 
16. Masterplan Boortmeerbeek/evaluatie participatie – samenvatting reacties en voorbereiding op 

overleg met BRUT op 8 juni 
 
Milieu 
17. Bermbeheer kanaal Leuven – Dijle – opvragen bermbeheersplan of visie bij De Waterweg 
18. Buurtproject Kantoorstraat – neen, wanneer overgedragen zelf bestemming aan te geven en in 

beheer van gemeente te houden 
19. OMV2021/00155ME -,Jeremy Foqué - exploitatie van een bronbemaling - Broekstraat 11 – oké 

mits rekening te houden met de gemaakte opmerkingen door de dienst (opgelet: actualiteit 
vanuit Vlaamse overheid te volgen! Er werden verstrengingen aangekondigd) 

20. Verslag synthese bezwaren - gemeenteweg 'Eyselaarpad' - UITSTEL 
 
Technische dienst 
21. Aanvraag wijziging buurtweg 41 te Boortmeerbeek – te vervolledigen voor procedure kan 

starten 
22. Vraag tot verlagen boordstenen Rijmenamsebaan 51 - akkoord 
23. Herneming goedkeuring einddossier en eindafrekening VBR Bieststraat fase 1 – akkoord met 

oplevering 
24. Vraag speelplein Hever – neen, eventueel verwijzen naar Ravesteinpark en latere inrichting na 

RUP 
25. Beschadiging rijweg Lotuslaan door wortelgroei huisnummer 10 - klacht huisnummer 18 – 

geen schade-eis aan aangelanden te formuleren/eventueel herstel door eigen dienst 
26. Nota ontlening gemeentelijke materialen voor buurt- en wijkfeesten, verenigingsfeesten –

akkoord en bevestiging  
27. Vraag ontlening materiaal Ottevaere op 17 juni 2021 – uitzonderlijk toe te staan in kader van 

coronamaatregelen (anders zou het niet aan tafels zijn) 
 
Algemeen beleid 
28. Samenwerking erfgoedstichting Vlaams-Brabant – lidmaatschap voorbereiden voor 

gemeenteraad 
 
Personeel 
29. Vacantverklaring polyvalent onderhoudsmedewerker (sporthal) - ok 
30. Stand van zaken aanwervingen – kennisname en prioriteit vervanging niveau C omgeving 
 
Externe diensten 
31. Bosgroep Vlaams-Brabant vzw - mandatering algemene vergadering 19 juni 2021 - ok 
 
Bevolking 
32. Ambtshalve schrapping Kaisoumi Fatima - ok 
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Sport 
33. Lastenvoorwaarden huur springkastelen 2021 - ok 
 
Feestelijkheden 
34. Vlaanderen Zingt 2021 – zondag 10 oktober 2021 16.00 u + contract 
 
Onderwijs 
35. Bouw GBS wijziging subsidieprogramma –akkoord met uitstel programae tot 2023  
 
Lokale economie 
36. Garageverkoop 15 augustus 2021 - ok 
37. Voorstel security kermis – ok (3 plaatsen te voorzien!) 
 
Verkeer 
38. Realisatie knips goedkeuring vorderingsstaat 3 – akkoord met oplevering 
39. Verkeerssignalisatie Aststraat – beide zijden niet parkeren en geen voorrang voor Aststraat op 

Brouwerstraat 
40. Bekrachtiging BB - container - Heverbaan 6 - van vrijdag 4 juni 2021 tot en met maandag 7 juni 

2021 - ok 
41. Bekrachtiging BB-parkeerverbod parking sporthal - ok 
42. Politieverordening - signalisatievergunning - Bieststraat 110 - 17 juni 2021 tot en met 22 juni 

2021 – ok (vanaf 17 juni om 18.30u?) 
43. Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - kermis Boortmeerbeek - van vrijdag 18 

juni 2021 tot en met 20 juni 2021 - ok 
44. Politieverordening - inname openbare weg - Pastorijstraat en Brouwersstraat op 18 juni 2021 

en 19 juni 2021 - ok 
45. Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod Aststraat van 17 juni 2021 18u30 

tot en met 21 juni 12u00 - ok 
46. Politieverordening - inname openbare weg - Dorpplaats 21A - plaatsen  verhuislift - maandag 

14 juni 2021 - ok 
47. Politieverordening - signalisatievergunning - Weerstandsstraat 2 - aansluiting op riolering - 14 

juni 2021 tot en met 30 juni 2021 - ok 
48. Politieverordening - inname openbare weg - VBS De Wegwijzer -op 25 juni 2021 van 9u tot 15u 

- ok 
49. Politieverordening - inname openbare weg - Dalialaan 3- van 18 juni 2021 tot en met 31 juli 

2021 - ok 
 
EXTRA 
ALGEMEEN BELEID - Eindvonnis J. Hasaerts – ok 
RO - Wijziging buurtweg Grootveldweg – akkoord met ontwerp en opstart dossier naar 
gemeenteraad toe 
PATRIMONIUM - Ontwerpakte Stationsstraat 69 verkoop – akkoord voor gemeenteraad (en verleiden 
akte op 29 juni) 
ALGEMEEN BELEID - Verslag burgemeester wateroverlast voorbije dagen – opeising Vanhoeyveld 
voor provincie Molenbeekuitstroom vrijmaken aan Dijle 
FINANCIËN - Vaststelling jaarrekening 2021 
ALGEMEEN BELEID - Oproep gemeenteraad 28 juni 2021 – jaarrekening 2021 
 
VRAAG 
Wat met overdracht openbaar domein verkaveling DE HOUCK (akte?) 


