
    

  

    

 
              

    

 
            

      

 
              

    

 
            

          

 
             

       

 
             

          

 
             

        

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 23 januari 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0904-BGP-DEP-01 
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de weigering van 19 september 2019, voor het verkavelen van een 
grond, O. L. V. Weg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0998-BEP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 september 2019, verleend 
voor het bouwen van een meergezinswoning, Attenhovenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0897-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 30 augustus 2019, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning tot een meergezinswoning, Oudebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0920-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 september 2019, verleend 
voor het bouwen van 12 wooneenheden met een ondergrondse parking, Kerkpleinweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0992-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 oktober 2019, verleend voor 
het oprichten van een woonzorgcentrum en meergezinswoning, Pastoriestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0913-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 09 september 2019, voor een aanvraag tot 
opslagzone van wagens + aanleggen van 8 parkeerplaatsen voor personeel, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0987-BEP-DEP-01 
Betreft: Drogenbos-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 07 oktober 2019, voor het bouwen 
van 2 appartementsgebouwen (bouwblokken A en B), Grote Baan 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0986-BEP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 01 juli 2019, voor het verplaatsen van een 
bestaande supermarkt, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0915-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 02 september 2019, voor het regaliseren van 
verbouwingswerken aan de woning + garageactiviteit als bijberoep, Rodepoortstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0840-BGP-DEP-01 
Betreft: Bever-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 30 juli 2019, verleend voor het 
verkavelen van grond in 6 loten voor eengezinswoningen in halfopen bebouwing, Romont. 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2013 083 dading 
Betreft: provincie Vlaams-Brabant / particulier voorstel provincieraad dading 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 147_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0175 

Dossierkenmerk: JUR/V/HALL/2016008/20200109 
Betreft: goedkeuring ontwerpakte overdracht Haven 21 aan Vlabinvest 

Dossierkenmerk: JUR/V/HERE/2019012/20191202 
Betreft: erfpachtovereenkomst Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Herent en aanstellen notaris 
Coppieters 't Wallant 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 123 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0272-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 005 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0539-
BEP-DEP-01 
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ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_03 
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris pedagogische ondersteuning (PIVO 
algemeen). 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2019/REC/zwembad Halve Maan Diest: toekomstvisie-17120 
Betreft: zwembad Halve Maan Diest: optie toekomstvisie 

Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/Week van de provinciedomeinen 2020-17175 
Betreft: Deelname provinciedomeinen Vlaams-Brabant aan week van de provinciedomeinen 2020 

Dossierkenmerk: REC/2020/AVP/Week van de provinciedomeinen Bestek aankoop mediaruimte -
17210 
Betreft: Overheidsopdracht voor het uitvoeren van een mediacampagne voor de week van de 
provinciedomeinen 2020. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen. 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/i/20.0024 BELEID 
Betreft: Ondertekening van een steunbetuiging voor het projectvoorstel LIFE RIPARIAS 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200114/Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel-actualisatie 
vertegenwoordiging provincie 
Betreft: Landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - actualisatie vertegenwoordiging provincie 
Vlaams-Brabant in planbegeleidingsgroep deelproject Dijleland 

Dossierkenmerk: LM/BOS/200113-projectondersteuning 
Betreft: vraag tot principiële goedkeuring voor de verlenging van het instrument ‘financiële 
ondersteuning van specifieke maatregelen in de bossfeer’ en van enkele wijzigingen ter verbetering 
van het instrument 
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Dossierkenmerk: LMD/191125/gunning overheidsopdracht projectbegeleiding 
Betreft: Begeleiding uitvoering Klimaatactieplannen. Gunning. 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00010-1 
Betreft: Subsidie - de aanleg van fietsinfrastructuur langs de Driefonteinenbrug in Sint-Pieters-Leeuw 
(openbare verlichting deel 1 en 2) 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00014-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden langs de Tassinstraat in Tienen (fietspad E1 RVK 
Willebringen) 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00018-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden langs de Willebringsestraat in Boutersem (fietspad E2 
RVK Willebringen) 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00021-1 
Betreft: Subsidie - Aanleg fietspaden in een deel van de Bodegemstraat en de Ternatstraat te Dilbeek 
en Ternat 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00007 B&V Beersel buurtweg nr. 36 
Betreft: gemeente Beersel - gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 36 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0709-BIJ-DEP-02 
Betreft: Kampenhout-Verzoek tot bijstelling ingediend door Metaalbouw Vranckx inzake de 
voorwaarden van de vergunning op naam van AC recycling, gelegen Industriestraat 11 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0783-BIJ-DEP-01 
Betreft: Aarschot-Verzoek tot bijstelling ingediend door Malysse van de lozingsnorm Ag en Hg, 
gelegen Gaston Geenslaan 25 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0785-BIJ-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-Verzoek tot bijstelling ingediend door Eric Goddaert voor het aanpassen van de 
openingsuren, gelegen Westvaartdijk 111 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0833-BEP-DEP-02 
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-beroep tegen de weigering van 12 augustus 2019 voor de uitbreiding 
van een gezinswoning, Molenstraat 13 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0850-AGPP-DEP-01 
Betreft: Beersel-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door A.G. Metals 
Recycling voor de actualisatie, uitbreiding en bijstelling van de omgevingsvergunning voor ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten, gelegen Jozef Huysmanslaan 76 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0855-AGPP-DEP-01 
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door 't Hof Van Ossel - Meysmans - De Keersmaeker LV voor het bouwen van 
een overdekte mestvaalt/loods en de aanleg van een nieuwe sleufsilo en de vroegtijdige vernieuwing 
van de omgevingsvergunning 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0877-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door PPD Globel 
Central Labs voor de uitbreiding van de koelinstallaties en de vervanging van de noodgenerator en 
transformator, gelegen Kleine Kloosterstraat 19 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0903-AEP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Artebeau voor het 
voorzien van een nieuwe overwelving van de Abdijbeek, gelegen Gemeentestraat 14-16 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0945-AEP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Eternit 
voor de gevelwerken aan de kopgevels van de fabriekshallen G1, G2 en G3, gelegen Kuiermansstraat 
1 

KENNISECONOMIE 
Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_01_kapitalisatievoorstel_CHIPS 
Betreft: Inhoud en budget kapitalisatievoorstel CHIPS 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200123_aanpassing_reglement_gebruik_infrastructuur 
Betreft: Aanpassing van het reglement voor het gebruik van de infrastructuur in de Proefcentra 
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STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/protocol/medailles/D23.01.20 
Betreft: Medailles huwelijk, eeuwelingen, verdienste 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/004 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (december 2019) 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/003 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen en ontvangstfacturen: 2020.01.23 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020016_D_vrijgave_borgtocht_compacte_tractor_FAC 
Betreft: vrijgeven van de borgtocht voor het leveren van een compacte tractor voor het PAC 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&OBA_2019_32 
Betreft: Overzicht borstvoedingspauzes 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2019_31 
Betreft: overzicht cumulaanvragen 

VRIJE TIJD 
toerisme 
Dossierkenmerk: TOE/BVO/2020/14 
Betreft: Deelname aan Fiets- en Wandelbeurs te Utrecht 
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erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/DB/20/17329 
Betreft: Bruikleenovereenkomst Transcultures 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0925-BGP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroepen tegen de gedeeltelijke vergunning van 02 september 2019 voor het 
verkavelen van een eigendom in 56 loten met aanleg van een nieuwe weg, Postbaan 144 t.e.m. 154 -
toepassen administratieve lus 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1088-BGPP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 oktober 2019, verleend voor het 
bouwen van logistiek gebouw met opslagruimtes, kantoorruimte en technische lokalen en de uitbating 
van een geldverwerkingsgebouw, gelegen Relegemsestraat 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/BK/DIMONA-STAGIAIRS 
Betreft: Dimona aangifte stagiairs 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200123_Aanvraag_SP_KVLV 
Betreft: Niet-erkenning van de streekproductenmanifestatie lanceringsshows nieuwe merknaam KVLV 
vzw 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0738-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Stichting 
Marguerite-Marie Delacroix - Fondation Marguerite-Marie Delacroix voor een nieuwe 
grondwaterwinning, gelegen Sint-Truidensesteenweg 492 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0820-BIJ-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel-Verzoek tot bijstelling ingediend door Trevi nv van de bijzondere 

deputatievergadering van 23 januari 2020 



    

   

   
       

         
    

              

lozingsnormen, gelegen Vliegveld 105 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/TM/20/samenstelling beroepscommissie ADM 
Betreft: Beroepschrift tuchtdossier - samenstelling en werking beroepscommissie 

MENS 
PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-DGH-2020-D toestemming om offerte neutrale calltaker 101 en 
operator 112 in te dienen 
Betreft: Toestemming om offerte neutrale calltaker 101 en operator 112 in te dienen op 
https://eten.publicprocurement.be 
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