
Verontschuldigd: Denis Bosny 
 
Agenda AGB - directiecomité van 14 juni 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité - ok 
2. Sporthal open vanaf 1 juli – akkoord met voorgestelde nota 
3. Skateterrein tijdens de vakantiewerking –maximaal open houden: alleen af te sluiten als het 

werkelijk voor skaten door sportkampen wordt gebruikt/regeling duidelijk uit te hangen  
4. Sporthalgebruikers - verdeling uren seizoen 2021-2022 –akkoord met voorstel (dus tennisser blijft 

en schuift niet voor turnvereniging)  
 
 

Agenda Vast Bureau van 14 juni 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 7 juni 2021 - ok 
2. Bekendmaking intentie tot overdracht dienst voor gezinszorg I-Mens Thuishulp -kennisname  
3. Uitnodiging digitale algemene vergadering van vzw Zorggezind op donderdag 17 juni 2021 om 

15.00 uur – mandatering? Zijn wij hiervan lid? Tot nu toe niet tegengekomen in externe 
partners 

4. Bevindingen REMI-toepassing en beslissing tot aankoop –akkoord voor instap voor 6 jaar  
5.    Bestelbons - ok 
6.    Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2021/00034OD - de heer Roel Buelens - Het bouwen van 4 halfopen woningen. - 

Groenstraat 17 en 19 – af te leveren 
2. OMV2021/00056OD - mevrouw Erna Sahman en de heer Sead Musovic - verbouwen van een 

ééngezinswoning - Slagveldweg 15 – af te leveren 
3. OMV2021/00064OD - de heer Ahmet Bicer en mevrouw Dilek Okur - verbouwing van een 

ééngezinswoning - Kallebeekstraat 59 – af te leveren 
4. OMV2021/00101OD - mevrouw Sarah Peeters - Het verbouwen van een ééngezinswoning - 

Korte Bruul 4 – af te leveren 
5. OMV2021/00043OD - Paul Andries en Sonia Rosiers - bouwen van een ééngezinswoning met 

carport en tuinhuis - Stationsstraat 48 – af te leveren 
6. OMV2021/00060OD - mevrouw Jo Janssen en de heer Thomas Dehoef - slopen van de 

bestaande woning en herbouw van een ééngezinswoning. - Venstraat 39 – af te leveren 
7. OMV2021/00090OD - DPC1 BVBA - Het slopen van een ééngezinswoning in open verband en 

verschillende bijgebouwen. Brieven aanpalers verstuurd op 29 april 2021. - Wespelaarsebaan 
149 en 151 – af te leveren 

8. SA2021/00001 - de heer Jan Foqué – het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - 
Barelweg 1 – af te leveren 

9. Splitsing en ruil percelen Bieststraat – akkoord met voorstel notaris Van Edom 
10. Agenda GECORO 30 juni 2021 – akkoord met voorgestelde agenda en opvraging afgevaardigde 

per fractie met vermelding louter waarneming 
11. Vraag overleg Providentia – afspraak met burgemeester te maken 
 
Milieu 
12. OMV2021/00156ME - BROUWERIJ HAACHT NV - exploitatie van een bronbemaling bij een 

brouwerij - Provinciesteenweg 28 - (geen aktename) provincie is bevoegd klasse 1 
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13. OMV2021/00164ME - SPIT - TEWERKSTELLING VZW en Televil VZW - een sorteercentrum voor 
textiel - Leuvensesteenweg 354 - kennisname 

14. Bronbemaling Rijmenamsebaan 14A – akkoord met omschrijving algemene principes over 
afstand tot open water(loop) en dus toepassing in dit dossier 

 
 
Technische dienst 
15. Plaatsing - aankoop en leveren gesloten bestelwagen –plaatsing bij Vanderborght  
16. Princiepsbeslissing breedte toekomstige trage wegen – voor nieuw te realiseren tracé steeds 

2,25 meter breedte als uitgangspunt 
17. Voorstel definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, 

Kruisveldweg, Vorstweg' – aan gemeenteraad voor te leggen 
18. Voorstel definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg Sas' – aan 

gemeenteraad voor te leggen 
19. Herneming verplaatsing ov-paal Zwartebeekdreef 3 –navragen of het op kosten van 

aangelande/aanvrager is en verder eventueel langs zelfde zijde van de weg waar OV nu staat 
zonder hinder voor uitrit overzijde 

20. Kallebeekstraat - plaatsing nieuwe HS-cabine thv achtertuinen Leuvensesteenweg 196-200 - 
akkoord 

21. Werkvergunning- Fluvius - Bredepleinstraat 10-plaatsen leidingen-30 augustus 2021 - ok 
22. Kampvuur op 13 juli KLJ Wuustwezel op het terrein van Chiro Boortmeerbeek, 

Schoubroeckstraat 21 – ok mits toelating verhuurder en naleving alarmfase van dat ogenblik 
(mogelijk dus verboden) 

23. Toelating Bergbox  op 25 en 26 juni 2021 - ok 
24. Werkvergunning-Leuvensesteenweg 183-aansluiting op riolering-aanvangsperiode ongekend - 

ok 
25. Werkvergunning-Fluvius-plaatsen van leidingen-Stationsstraat -van 9 juli 2021 tot en met 15 

juli 2021 - ok 
26. Werkvergunning-Goorweg 28-vernieuwen aftakking riolering-25 juni 2021 - ok 
27. Werkvergunning-aansluiting riolering-Stationsstraat 48-50 -21 juni 2021 tot 9 juli 2021 - ok 
28. Werkvergunning-Bieststraat 43-  aansluiting gas- 10 augustus 2021 tot en met 15 augustus 

2021 - ok 
29. Werkvergunning – Schaubroekstraat 11 – leidingen - ok 
30. Werkvergunning-plaatsen hoogspanningscabine -Kallebeekstraat- 16 juni 2021 tot en met 18 

juni 2021 - ok 
 
Algemeen beleid 
31. Voorbereiding gemeenteraad 28 juni 2021 – vraag aan voorzitter 
32. Antwoorden gemeenteraad 31 mei 2021 – mondelinge vragen die schriftelijk werden gesteld 

worden in de notulen als mondeling genoteerd waarbij wordt verwezen nar het (opgenomen) 
zittingsverslag 

33. Antwoord gouverneur klacht notulen - kennisname 
34. Planning zittingen college vakantiemaanden –op maandag 19 juli en maandag 16 augustus 

2021 wordt geen zitting van het college van burgemeester en schepenen gehouden  
35. Niet-plaatsing tijdelijke huisvesting sociale dienst en thuiszorg – enerzijds was de enige bieder 

veel duurder dan de raming en anderzijds tekenen zich mogelijkheden af rond het zopas 
verworven huis naast het administratief centrum 

 
Personeel 
36. Aanstelling polyvalent onderhoudsmedewerker (sporthal) – unaniem aangesteld 
37. Rapportering herindiensttredingsproces– vaststelling voorlopig inlooptraject aan arbeidsarts 

voor te stellen 
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38. Vervangende feestdagen 2022 –voorstel vervangingsdagen: 27 mei 2022, 22 juli 2022 en 31 
oktober 2022 aan HOCBOC en gemeenteraad  

 
Financiën 
39. Bestelbonnen - ok 
40. Aanrekeningen - ok 
41. Bezwaar milieubelasting 2021 - Chemtool BVBA -  
42. Sociale correcties DifTar kansengroepen 2021 - kennisname 
43. Sociale correcties DifTar kinderdagverblijven 2021 - kennisname 
44. Bezwaar belasting tweede verblijven Rijkenhoekstraat 55 – verworpen, blijft behouden 
45. GAS-boete van 210,00 EUR-kennisname  
46. Herneming besluit bezwaar belasting op leegstand Zellaarstraat 15 - aanvaard 
 
Burgerlijke stand 
47. CBS-Concessie columbarium Vangoidtsenhoven – V. d. H. - ok 
48. Bekrachtiging besluit burgemeester begraafplaats - ok 
 
Bevolking 
49. Ambtshalve schrapping G. G. - ok 
 
Cultuur 
50. Voorstel activiteitenkalender 2021-2022 – kennisname + na te vragen datum 24 april 2022 

voor Transport XX-herdenking +  navragen gebruik kerk voor ereherdenkingsdienst op 22 
augustus 2021 Slag van Schiplaken + als volledig herstel sportvloer sporthal niet kan worden 
voorzien dan toch plaatselijk herstel te voorzien en in te plannen 

 
Onderwijs 
51. Naam school: beschrijving van het proces – akkoord met uitvoering voorzien proces met 

bekendmaking in de schoolactiviteit op maandag 28 juni 2021 en ’s avonds die dag kennisname 
door de gemeenteraad 

52. Zomerschool 2021-2022 –akkoord met organisatienota en wedderegeling voor betrokken 
leerkrachten  

53. Actualisering schoolreglement 2021-2022 – voorstel aan gemeenteraad 
54. Facultatieve vrije dagen Gemeentelijke basisschool schooljaar 2021-2022 – voorstel aan 

gemeenteraad = maandag 11 oktober 2021 en vrijdag 4 februari 2022 
55. Pensioenpremieproblematiek – voorstel aan gemeenteraad voorbereiden om 3 betrokken 

leerkrachten die onbekend waren met de pensioenpremieaanvraag GSD-V voor 250,00 EUR 
alsnog via nominatieve regularisatie door gemeenteraad de premie toe te kennen 

56. Bouw GBS –kennisname stand van zaken, maar volgende week verdere bespreking op basis van 
antwoorden BELFIUS  

 
Feestelijkheden 
57. Laattijdige aanvraag kermisplaats –wegens laattijdigheid af te wijzen; volgend jaar opnieuw  
 
Lokale economie 
58. Richtlijnen  standhouders garage verkoop – in nota en deelnameregels (op te nemen in notulen 

en te publiceren op website) spreken van deelnemers en niet van standhouders (aangezien 
iedereen in zijn eigen garage staat) 

59. Aankoop ballonnen logo Boortmeerbeek – akkoord met goedkoopste die aan het gevraagde 
voldoet 

 
Verkeer 
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60. Participatie VVR adviesraden – opgave van de in Boortmeerbeek actieve adviesraden aan VVR 
61. De Lijn: haltes Den Tip –toelichting schepen van verkeer  
62. Toelating recreatieve toertocht zondag 18 juli 2021-WTC Verbruggelingen-Zomerfeestentocht - 

ok 
63. Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - parkeerverbod parking sporthal - 

"Kijk ik fiets" - zaterdag 12 juni 2021 - ok 
64. Politieverordening - signalisatievergunning-Vernieuwing aftakking Watergroep-Goorweg 28-25 

juni 2021 – ok - ok 
65. Politieverordening - signalisatievergunning- plaatsen elektriciteits- en gasleiding-

Leuvensesteenweg 288C-24 juni tot en met 29 juni 2021 -ok 
66. Politieverordening - inname openbare weg - Wespelaarsebaan 173 - plaatsen mobiele 

torenkraan voor zwembad -  25  en 26 augustus 2021 - ok 
67. Politieverordening - signalisatievergunning-Stationsstraat 48/50-aansluiting op riolering- 21 

juni 2021 tot 9 juli 2021 - ok  
68. Politieverordening - signalisatievergunning-Bieststraat 43-gasaansluiting-10 augustus 2021 tot 

15 augustus - ok 
69. Politieverordening - inname openbare weg -Bieststraat 6 -15 juli 201tot en met 16 juli 2021-

lossen bouwmateriaal - ok 
70. Politieverordening - signalisatievergunning-Schoubroekstraat 11-plaatsen van gasleidingen-3 

augustus 2021 tot en met 8 augustus 2021 - ok 
71. Politieverordening - signalisatievergunning-plaatsen hoogspanningscabine Kallebeekstraat-16 

juni tot en met 18 juni 2021 - ok 
 
EXTRA TECHNISCHE DIENST 

Voorstel vaststelling rooilijnplan Eyselaarweg – kennisname intrekking bouwdossier waardoor geen 

voorstel aan gemeenteraad wordt voorgelegd 


