
    

  

    

 
              

  

 
            

                 
     

 
              

     

 
              

  

 
             

            

 
              

   

 
              

   

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 16 januari 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0966-BEP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de weigering van 19 september 2019, voor een regularisatie van een 
bestaande meergezinswoning, Neeralfenestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0853-BGP-DEP-01 
Betreft: Oud-Heverlee-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning van 13 augustus 2019, verleend voor 
de tijdelijke inplanting van een buurtbatterij met afgraving van een deel van het talud, het rooien van 
een aantal bomen en ontbossing, Ophemstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0978-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 24 september 2019, voor het bouwen van 2 
appartementen op een bestaande garage, Kastelweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0942-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 10 september 2019, voor de verbouwing van een 
bestaande woning, Kapucijnenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0977-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 30 september 2019, verleend aan Isolde Verhulst 
voor het bijbouwen van een veranda en creëren van deuropening in zijgevel, Kerkplein 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0969-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 23 september 2019, voor een uitbreiding van het 
restaurant + ontbijtruimte, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0861-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de weigering van 29 augustus 2019, voor de regularisatie van een 
appartement, de Limburg Stirumlaan 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0964-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 27 september 
2019, verleendvoor het regulariseren van een bijgebouw, Puttebroekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0854-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning van 14 augustus 2019, verleend voor het 
plaatsen van een fietsenberging en verharding , Krekelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0847-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 20 augustus 2019, verleend voor 
het plaatsen van een omheining, Prins-bisschoppenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0956-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 17 september 2019, voor het herinrichten van de 
voortuin, Ringelberglaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0947-BEP-DEP-01 
Betreft: Zemst-beroep van tegen de weigering van 23 september 2019, voor het verbouwen van een 
meergezinswoning, Grimbergsesteenweg 51 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0851-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 08 augustus 2019, verleend voor 
de regularisatie van een bestaand appartementsgebouw, Muilemlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0874-BGP-DEP-01 
Betreft: Keerbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 augustus 2019, verleend 
voor het verkavelen van een bebost terrein in 3 nieuwe bouwkavels, waarbij elke kavel wordt bestemd 
om te worden bebouwd met één eengezinswoning in open verband, Tremelobaan en Leeuwerikweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0826-BGP-DEP-01 
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning van 13 augustus 2019, verleend voor het oprichten van 
constructies in de zij- en achtertuin evenals een beperkte reliëfwijziging in de achtertuin, Molenberg 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VLG/2003_029 nv Kreglinger stand van zaken expertise deel 2 
Betreft: JUR/R/VLG/2003_029 stand van zaken gerechtelijke expertise 

Dossierkenmerk: JUR/V/KAMP/2019008/20191114 
Betreft: Verlegging bedding Weisetterbeek te Kampenhout 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 002 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0037-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 003 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0495-
BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2019082_R_onderhoudscontract_kassasysteem_HMD 
Betreft: Overheidsopdracht voor het opstarten, ondersteunen en (de)monteren van het kassasysteem 
voor het provinciedomein Halve Maan te Diest: - goedkeuring van de voorwaarden en de wijze van 
gunnen; - goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IH2019_35 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een medewerker bij het provinciedomein Huizingen en invulling 
van de vrijgekomen functie 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_01 
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris vergunningen (specialisme milieu) (dienst 
vergunningen) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_03 
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van bestuurssecretaris personeelsbeleid (dienst 
personeel en organisatie) 
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Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_02 
Betreft: voorstel voor de invulling van een voltijdse functie van administratief medewerker bij de dienst 
personeel en organisatie via een vervangingscontract 

Dossierkenmerk: P&O_IH2019_44 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_02 
Betreft: Wijziging van de jurysamenstelling voor de selectie van bestuurssecretaris planoloog (dienst 
ruimtelijke planning). 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK/G-2020-00003-1 
Betreft: Projecten taalstimulering januari 2020 

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00001 B&V Meise buurtweg nr. 7 en voetweg nr. 60 
Betreft: gemeente Meise - goedkeuring rooilijnplan en gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 7 en 
voetweg nr. 60 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00002 B&V Bekkevoort buurtweg nr. 53 en voetweg nr. 98 
Betreft: gemeente Bekkevoort - goedkeuring rooilijnplan en gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 
53 en voetweg nr. 98 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00003 B&V Bekkevoort voetweg nr. 59 en voetweg nr. 60 
Betreft: gemeente Bekkevoort - gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 59 en voetweg nr. 60 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00004 B&V Bekkevoort voetweg nr. 75 en voetweg nr. 98 
Betreft: gemeente Bekkevoort - gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 75 en afschaffing van 
voetweg nr. 98 
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Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00005 B&V Bekkevoort voetweg nr. 77 
Betreft: gemeente Bekkevoort - gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 77 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0726-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde activiteiten 
ingediend door Ward Maes voor de bouw en verplaatsing van een loods, de aanleg van een 
grondwaterwinning en het uitbreiden van de activiteiten met het houden van schapen, gelegen 
Heerbaan 5 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0734-BIJ-DEP-01 
Betreft: Tienen-Verzoek tot bijstelling ingediend door RAFFINERIE TIRLEMONTOISE - TIENSE 
SUIKERRAFFINADERIJ voor de bijstelling van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot emissies 
van de stookinstallatie, gelegen Aandorenstraat 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0804-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Biofer voor de 
hernieuwing en de verandering van de vergunning voor de exploitatie van de biogasinstallatie, 
gelegen Hulsbergstraat 19A 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0821-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor een wijziging van een 
ammoniakemissiearm stalsysteem bij een braadkippenbedrijf, gelegen Aststraat 105 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0929-AEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Cantillana 
nv voor de afbraak van 2 loodsen en de bouw van 1 doorrijloods, gelegen Oudstrijdersstraat 58 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0976-BEP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de weigering van 10 oktober 2019, voor het wijzigen van een bestaande 
garage naar keuken, Nieuwbaan 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/IK2020 
Betreft: Intrestvoet, JKP en inkomstengrenzen van de provinciale leningen voor het renoveren van 
woningen 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/BASTIAENS/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/DEPIJPERE/uitbreiding vaste benoeming op 1 januari 
2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/KICKEN/nieuwe affectatie bij het PISO vanaf 1 januari 
2020 
Betreft: Omvorming (door een nieuwe affectatie) vanaf 1 januari 2020 van de vaste benoeming 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/LAMBRECHTS Steven/vaste benoeming op 1 januari 
2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/LAMBRECHTS/uitbreiding van de vaste benoeming op 1 
januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/MARIËN/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/ROEKAERTS/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/RUELL/uitbreiding vaste benoeming op 01-01-2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/STEVENS/uitbreiding vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 
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Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/THEUNIS/omvorming vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Omvorming vanaf 1 januari 2020 van de vaste benoeming bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/VANVUCHELEN/uitbreiding vaste benoeming op 1 
januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/LYCOPS/uitbreiding vaste benoeming op 1 
januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE STERRETJES 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/MORANI/uitbreiding vaste benoeming op 1 
januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming vanaf 1 januari 2020 bij DE STERRETJES 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/STEENWEGEN/uitbreiding vaste benoeming op 
1 januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE STERRETJES 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/VAN RYMENANT/vaste benoeming op 1 januari 
2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij De STERRETJES 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/DECOSTER/uitbreiding vaste benoeming op 1 
januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/LEBEGGE/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/PEETERS/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/RONSSE/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij De Wijnpers 
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Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/SONCK/uitbreiding vaste benoeming op 1 januari 
2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/STERCKX/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/VANDEGAER/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/VERHAERT/uitbreiding vaste benoeming op 1 
januari 2020 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200109_Overdracht_projecten 
Betreft: Overdracht projecten Proefcentrum Herent naar Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/002 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen en ontvangstfacturen: 2020.01.16 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&OBA_2019_33 
Betreft: Overzicht cumulaanvragen 

Dossierkenmerk: P&O_2020_01 
Betreft: overzicht borstvoedingspauzes 

Dossierkenmerk: P&O_IB2019_32 
Betreft: wijziging vervangingsruimte van een bestuurssecretaris personeelsbeleid 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT-WAT-M-12-2019-1257-WAT 4441 MACHT 
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN NV om aan de onbevaarbare waterloop 
Gelegracht nr. B3078/II tussen het opgenomen punt 11 en 12 van de Atlas van de onbevaarbare 
waterlopen van Webbekom, inrichtingswerken uit te voeren. 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LMD/200109/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie5 
Betreft: doorstorten van het RHEDCOOP budget: declaratie 5 naar andere projectpartners 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1098-MLD-DEP-01 
Betreft: Haacht-Melding ingediend door Viabuild voor een bronbemaling in functie van de uitvoering 
van grond- en rioleringswerken, gelegen Hambosstraat zn 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/SB 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: tijdelijke aanstelling 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/AS 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/BVG 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: startbaanovereenkomst 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/CL 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/EVE/KOTK/2020 
Betreft: 1000 km Kom op tegen Kanker - Middagstad - Bevoorradingspost 

deputatievergadering van 16 januari 2020 


