Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats
Voorzit(s)ter

Raadzaal
Koen Moeyersons

Datum 11/02/2020
Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig
Demiddeleer Bertrand
Devleeschouwer Françoise
De Neve Ella
Dunon Diederik
Eerlingen Tine
Elpers Steven
Ghysels Lena
Kaspers Hilde
Mombaerts Hilde
Roefs Tie
Van Aken Leen
Van den Eede Linda
Zelderloo Walter
Gedeputeerde Bart Nevens
Verontschuldigd
Gedeputeerde Monique Swinnen

Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2

Ruiling percelen Holsbeeksesteenweg, Kessel-Lo met Fluvius en aanstellen notaris
Coppieters ’t Wallant

Johan Guillemyn van de juridische dienst licht dit dossier toe.
Tie Roefs wil weten of het klopt dat we een kleiner perceel in ruil krijgen en wat er met de beplanting
zal gebeuren.
Johan Guillemyn bevestigt dat we een kleiner perceel in ruil krijgen. Het groter perceel dat we aan
Fluvius overdragen is meer waard dan het perceel dat we krijgen maar aangezien Fluvius een
instelling van openbaar nut is gebeurt de ruil kosteloos.
Tie Roefs wil weten waar de groene stippelijn voor staat op het plan.

Johan Guillemyn antwoordt dat de groene stippelijn staat voor de groen beplanting.
Koen Moeyersons vraagt of Fluvius de kosten voor de nieuwe afsluiting zal dragen.
Johan Guillemyn bevestigt dit. Ook de notariskosten zullen door Fluvius gedragen worden.
Tie Roefs wil weten of de buren al op de hoogte zijn gesteld?
Johan Guillemyn antwoordt dat de provincie zelf de aanpalende eigenaar is.
Leen Van Aken wil weten wat we met het geruilde perceel gaan doen.
Johan Guillemyn antwoordt dat we de bestaande beplanting zullen behouden.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
3

Erfpachtovereenkomst Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Herent en aanstellen
notaris Coppieters 't Wallant

Johan Guillemyn van de juridische dienst licht dit dossier toe.
Bertrand Demiddeleer vraagt wanneer de notariële akte volledig zal zijn afgewerkt?
Johan Guillemyn verwacht dat dit zeker voor het begin van de zomervakantie zal rond zijn aangezien
er geen compromis is.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
4

Verlegging bedding Weisetterbeek te Kampenhout (besloten zitting)

Johan Guillemyn van de juridische dienst licht dit dossier toe.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
5

Rondvraag

Geen variapunten
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

24 maart 2020 om 11u
13:45 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Peter Biondi

Koen Moeyersons

