
Allen aanwezig 
 
Agenda Vast Bureau van 21 juni 2021 
 
1. Notulen van de zitting van 14 juni 2021 - ok 
2. Selectie begeleider kinderopvang Ravot: organisatie publieke oproep, vaststelling 

selectiecommissie en bekrachtiging selectieprogramma - ok 
3. Offerte – herstelling inbreuken elektriciteit – Electro Corbeels n.v. - ok 
4. Schenking joert-tent – navragen bij RAVOT akkoord + nagaan vergunning nodig voor plaatsing? + 

voor raad voor maatschappelijk welzijn  
5. Bestelbons - ok 
6. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2021/00100OD - mevrouw Christel Potums - Het wijzigen van de voorgevel en 

regularisatie verharding voortuin - Stationsstraat 42 – af te leveren 
2. OMV2021/00079OD - Promad NV - Het plaatsen nieuwe publiciteitsinrichting - 

Rijmenamsebaan 74 en 76 – aangezien totem slechts 80 cm breed is en 3 meter hoog deze 
wel toelaten mits meter achteruit; op deze plaats is het voor de oriëntatie van de bezoekers 
veiliger in de verkeersstroom tijdig de plaats van bestemming te kunnen zien 

3. OMV2021/00091OD - Jeugmans-Verschuren – het slopen van de  
bestaande bebouwing en het herbouwen van een ééngezinswoning – administratieve lus 

4. SA2021/00006 - de heer Tom Van Eyken - het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen 
verband -  af te leveren 

 
Milieu 
5. OMV2021/00005OD - Filip Van den Bossche en VdB Energie BVBA - exploitatie van een 

tankstation (hernieuwing) - Leuvensesteenweg 205 – weigering wegens samen aan te vragen 
met carwash – kan er een vergunning later nog worden bekomen? 

6. OMV2021/00172ME - Rijmenamsebaan 14A – akkoord met verlenging voor korte periode aan 
oude voorwaarden 

7. Project EcoWerf doelplaatsen: glasbollen - kennisname 
8. OVAM en Vlaamse regering: van stortplaats naar bos – geen deelname wegens geen dergelijke 

plaatsen meer bekend + kennisname brief PFOS vraag om inlichtingen 
9. Subsidieaanvraag  herbruikbare luiers - Jasmijnlaan 9- A. C. - ok 
 
Technische dienst 
10. VBR Pontstraat – Kallebeekstraat – in functie van dossier bij VMM, maar onderzoek of plaats in 

Audenhovenlaan wel kan: geen inlevering van parking of staanplaats + bescherming bushalte 
in voorkomend geval  

11. Fietsbrug over Dijle - De Vlaamse Waterweg - naam en kleur:de REGENBOOGBRUG + kleuren 
van de regenboog 

12. Offerte - aanpassing elektriciteit GBS Boortmeerbeek - Electro Corbeels n.v. - ok 
13. Werkvergunning - aansluiten klantcabine - Stationsstraat 92 - ok 
14. Kampvuur Scouts Lint - Scoutskamp van 1 juli 2021 tot en met 10 juli 2021 – ok onder 

voorwaarden 
15. Klacht Audenhovenlaan 66 –herneming door aanwerking op basis van waarneming werkleider 

+ vullen van barsten door eigen uitvoeringsdienst  
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Algemeen beleid 
16. Ontwerptekst evenementenreglement – akkoord met voorstel + gemeenteraad september 

2021 in algemeen politiereglement te brengen 
17. Eindvonnis N.V. keizerikland – akkoord en berusting + te voorzien in MJP met juist bedrag 
 
Personeel 
18. Besluit beroepscommissie tucht –kennisname behoud tuchtsanctie  
 
Financiën 
19. Bestelbonnen - ok 
20. Aanrekeningen - ok 
21. Sociale correcties DifTar incontinentieproblemen en stomapatiënten 2021 – ok voor 69 

dossiers 
22. Sociale correcties DifTar -2-jarigen 2019 en 2020 – ok voor 260 dossiers 
 
Sport 
23. Mogelijkheid verminderd tarief Hofstade – aanvraag korting 1,50 EUR voor inwoners onder 

voorwaarden Mechelen 
 
Cultuur 
24. Voorstel activiteitenkalender 2021-2022 – voor CCC: petanquetornooi? – busreis september? – 

BIB 15 jaar op 15 en 18 september 2021 – Transport XX wordt 10 april 2021 + verder af te 
spreken rond sportvloer 

 
Feestelijkheden 
25. Organisatie Slag van Schiplaken 2021 – jaartje overslaan of herhalen volgende week 
26. Aanvraag rommelmarkt Schiplaken Feest - zondag 29 augustus 2021 -akkoord  
27. Toelating uitzenden EK voetbal Café Donk tot en met 11 juli 2021 – akkoord + anderen ook alle 

wedstrijden 
 
Lokale economie 
28. Vraag organisatie garageverkoop – alleen op 15 augustus 2021 faciliteert de gemeente 
 
Verkeer 
29. Aanvullend politiereglement op het wegverkeer betreffende parkeerverbod Aststraat - ok 
30. Vraag tot aanbrengen van verkeersspiegel Heverbaan 1A –vraag aan buur om haag in te 

korten volgens bepalingen politiereglement  
31. Politieverordening - signalisatievergunning - Bredepleinstraat 10 - aanleg nutsleidingen - van 

22 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 - ok 
32. Politieverordening - signalisatievergunning - Stationsstraat 92 - aansluiten klantcabine - van 8 

juli 2021 tot en met 20 augustus 2021 - ok 
33. Politieverordening - signalisatievergunning - Aansluiting op drinkwaternet - Wespelaarsebaan 

154B - 29 juni 2021 - ok 
34. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting drinkwaternetwerk - Wespelaarsebaan 

112 - 29 juni 2021 - ok 
35. Politieverordening - signalisatievergunning - Provinciesteenweg 45 - herstellen gebrekkige 

huisaansluiting - ok 
36. Politieverordening - signalisatievergunning- Guido Gezellestraat 10-12 -nutswerken in 

opdracht van Fluvius-leggen van 10 meter gasleiding - ok 
37. Politieverordening - signalisatievergunning - herstellen straatkolkaansluiting Meerbeekhof 1 - 

van 2 juli 2021 tot en met 9 juli 2021 - ok 
38. Politieverordening - plaatsen container - Hoogstraat 3 – verlenging - ok 
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39. Politieverordening - inname openbare weg - Leuvensesteenweg 18 - parkeerverbod - 15 en 16 
juni 2021 (verlenging) - ok 

40. Parkeerverbod - Hanswijkstraat 10 - vernieuwen hellend dak - van 28 juni 2021 tot en met 16 
juli 2021 - ok 

 
Welzijn 
41. Aanvulling reglement ondersteuning noord-zuidproject –gemeenteraad september voorstellen 

subsidiëring projectreis te beperken tot inwoners 
 
MILIEU 
Rattenplaag Kwaenijkstraat – kennisname en plan van aanpak  
 
 


