
Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats Online via Teams Datum 19/04/2022
Voorzit(s)ter Koen Moeyersons Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig:

Ella De Neve
Bertrand Demiddeleer
Françoise Devleeschouwer
Lucia Dewolfs
Tine Eerlingen
Steven Elpers
Lena Ghysels
Finke Jacobs
Hilde Kaspers
Hilde Mombaerts
Kris Poelaert
Tie Roefs
Linda Van den Eede
Marc Wijnants
Elke Zelderloo
Walter Zelderloo
Gedeputeerde Bart Nevens
Gedeputeerde Ann Schevenels

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 Domeinen en recreatie: werking en realisaties 2021

Agnetha Van Pee licht dit agendapunt toe aan de hand van een presentatie die als bijlage gaat bij dit 
verslag.  

3 Restauratie Torleybrug van het kasteel Huizingen

Jean-Michel Van De Putte licht dit agendapunt toe aan de hand van een presentatie die als bijlage 
gaat bij dit verslag.



Steven Elpers wil weten of de brug een erfgoedwaarde heeft?
Jean-Michel Van De Putte antwoordt dat dit besproken wordt met de collega’s van de erfgoedstichting. 
Het kasteel en het eilandje waarop het kasteel zich bevindt is beschermd, de brug wordt alleen 
vermeld in de omschrijving. 
Steven Elpers vraagt of er ook onderzocht is om een volledig nieuwe brug te plaatsen wat misschien 
goedkoper is?
Jean-Michel Van De Putte antwoordt dat er geen vergelijkende studie is geweest. Wij hebben het 
advies van de erfgoedstichting met betrekking tot de brug vooraan gevolgd waarbij we focussen op de 
bestaande architectuur en deze te conserveren. 

Hilde Mombaerts wil weten waarom er in het midden van de brug geen extra steun kan worden 
aangebracht om het doorzakken op te vangen? Ik volg de erfgoedcel maar waarom vernieuwen we 
bepaalde stukken die we binnen 10 jaar misschien opnieuw moeten aanpakken? 
Jean-Michel Van De Putte antwoordt dat het vakwerk onder de dekvloer volledig vernieuwd wordt en  
hier gaan we binnen 10 jaar zeker geen problemen mee hebben. We gaan daarentegen door deze 
vernieuwing weer 30 tot 40 jaar gerust zijn. We hebben daardoor dezelfde stabiliteitsgaranties als bij 
een volledig nieuwe brug. 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

4 Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van dagelijkse en periodieke 
schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, 
vensterbanken en koepels, voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant: goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek en de voorwaarden en wijze van 
gunnen.

Els Van Calster licht dit agendapunt toe.

Bertrand Demiddeleer wil weten wanneer het nieuwe contract van start gaat?
Els Van Calster antwoordt dat het nieuwe contract start op 1 december. Het huidige contract loopt af 
op 30 november. We starten op tijd omdat we met een tweestapsprocedure werken.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

5 Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het ophalen, het vervoer en de verwerking 
van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant - goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

Bart Schots licht dit agendapunt toe. 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

6 Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende 
raamovereenkomst voor het aankopen van Full EV bestelwagens waarbij het Agentschap 
Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale.

Bart Schots licht dit agendapunt toe. 

Betrand Demiddeleer vraagt of het klopt dat het dus niet de bedoeling is om het volledige wagenpark 
te vervangen maar enkel naargelang de noodzaak zich voordoet?
Bart Schots antwoordt dat dit klopt. Er zijn een aantal voertuigen die echt einde levensduur zijn. Deze 
willen we nu vervangen door toe te treden tot deze raamovereenkomst.
Betrand Demiddeleer wil weten of het enkel gaat om bestelwagens?
Bart Schots antwoordt dat dit klopt. Vlaanderen heeft ook nog andere raamovereenkomsten lopen 
voor wagens en wij worden daar stelselmatig ingezet. Als er nieuwe, interessante 
raamovereenkomsten zijn in de toekomst dan zullen wij deze ook opnieuw voorleggen aan de 



provincieraad met de vraag om hierin toe te treden. Vandaag treden we toe tot drie percelen die 
volledig gericht zijn op elektrische bestelwagens en hierdoor kunnen we starten met de vervanging 
van onze oudste bestelwagens. 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

7 Rondvraag

Er zijn geen variapunten. 

Datum volgende vergadering 10 mei om 13u
Einduur van de vergadering 13:55 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Koen Moeyersons


