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NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 17/04/2018
Voorzit(s)ter Roel Anciaux Aanvangsuur 16:05 uur

Aanwezig Tom DEHAENE, Ann SCHEVENELS, Roel Anciaux, Manu CLAES, Jo DE 
CLERCQ, Kris POELAERT, Elke ZELDERLOO, Steven ELPERS, Eddy 
POFFÉ, Julien DEKEYSER, Sarah SNEYERS, Leen VAN AKEN, Katleen 
BURY, Hilde KASPERS, Sonia VAN LAERE, Erik RENNEN, Diederik 
DUNON, Mireille BUYSE, Nicole GEERSEAU-DESMET, Annita 
VANDEBROECK, Jan LAEREMANS, Linda VAN DEN EEDE, Katrien 
PUTZEYS en Annelies JANSSENS (secretaris), Frederik POUSSET 
(technisch raadgever dienst mobiliteit)

Verontschuldigd Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO, Marc WIJNANTS

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 Evaluatie doelstellingen dienst vergunningen.

Nadine Herbrand geeft een toelichting over de werking van de dienst vergunningen en de evaluatie 
van de doelstellingen van 2017.

Leen Van Aken vraagt of de laatste 2 nieuwe types dossiers dan ook eerst naar de gemeenten gaan.

Nadine Herbrand geeft aan dat, net als bij de andere dossiers, sommigen in eerste aanleg bij de 
provincie zullen behandeld worden, anderen eerst bij de gemeenten en eventueel in beroep bij de 
provincie.

Leen Van Aken vraagt of dit dan te maken heeft met een bevoegdheid die de gemeente moet krijgen 
of personeel dat moet aangesteld worden.

Nadine Herbrand verduidelijkt dat de gemeente al omgevingsambtenaren heeft die zijn aangesteld. 
Daar heeft het dus niets mee te maken.

Roel Anciaux bedankt Nadine Herbrand voor de toelichting.



3 Grondverwervingen in het kader van realisatie “Fietssnelweg F24 Leuven-Tienen”

Frederik Pousset geeft een toelichting bij het dossier.

Jan Laeremans heeft een vraag bij het getoonde kaartje. Hij wijst er op dat aan de rechterkant de gele 
aanduiding verdwijnt en vraag of daar de fietssnelweg dan stopt. Hij vraagt wat het paarse (of op het 
andere plan ‘witte’) stukje is op het plan.

Frederik Pousset geeft aan dat de fietssnelweg wel degelijk verder loopt. Hij verduidelijkt dat deze 
grond in eigendom is van Infrabel en dat hiermee een bezettingsovereenkomst zal afgesloten worden 
om deze voor de fietssnelweg te gebruiken. Infrabel heeft hem niet nodig voor de taludwerken. 
Grondverwerving is daar dus niet noodzakelijk.

Diederik Dunon vraagt hoe de prijs voor landbouwgrond bepaald is.

Frederik Pousset verduidelijkt dat dit gebeurd is door het federaal aankoopcomité waarmee Infrabel 
werkt. Ook onze juridische dienst en de tekenkamer hebben deze prijzen nagekeken en gesteld dat ze 
redelijk zijn. Om deze prijs te bepalen wordt rekening gehouden met gangbare prijzen van gronden in 
de omgeving. 

Roel Anciaux concludeert dat dit een interessant dossier is en dat het met een gunstig advies kan 
worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: Gunstig

4 Evaluatie doelstellingen dienst ruimtelijke planning.

Katrien Putzeys geeft een toelichting bij de evaluatie van 2017.

Er zijn geen vragen.

Roel Anciaux concludeert dat de toelichting alleszins aantoont dat er bij de dienst heel veel werk 
verzet wordt.

5 Rondvraag

Roel Anciaux deelt mee dat de raadscommissie vergadering van 12 juni op verplaatsing zal doorgaan 
in Werchter. Er is een raadscommissie ‘regionaal beleid’ die dag die tot 15.30 uur duurt. Bedoeling is 
dat de commissieleden zich onmiddellijk nadien naar Werchter verplaatsen zodat de vergadering daar 
kan starten om 16.15 uur. Om 17.15 uur is er dan een rondleiding voorzien op het festivalterrein. De 
vergadering zelf vindt plaats in zaal ‘Jack-Op’ in het centrum van Werchter.

Katrien Putzeys vult hierop aan dat het de bedoeling is om eens te laten zien waartoe het werk van de 
dienst ruimtelijke planning kan leiden. De dienst heeft een aantal jaar geleden het ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de site opgemaakt, waardoor het festivalterrein verder kon ontwikkelen, maar 
daaraan was ook de ontwikkeling van een landschapspark gekoppeld. Dit is nu bijna helemaal 
gerealiseerd en wordt binnenkort feestelijk geopend. Zo wordt duidelijk dat het niet blijft bij plannen 
maken alleen, maar dat er wel degelijk – weliswaar op termijn – ook realisaties op het terrein 
gebeuren.

Datum volgende vergadering 15 mei 2018 om 16.00 uur
Einduur van de vergadering 17:30 uur

De secretaris, De voorzitter,
Katrien Putzeys Roel Anciaux


