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Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 30 januari 2020 
 

RUIMTE 

vergunningen 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1010-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 08 oktober 2019 voor het regulariseren van 
containers en andere constructies 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1008-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 01 oktober 2019, verleend voor 
het verbouwen van een woning en het herbouwen van een achterbouw, Schransdreef 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0641-BGP-DEP-02 
Betreft: Machelen-beroep tegen de weigering van 25 juni 2019 voor de afbraak van een woning en het 
bouwen van 30 appartementen , 1 woning en 2 ondergrondse parkings, Pieter Schroonsstraat 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0944-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 13 september 2019, voor het wijzigen van de functie 
van opslagruimte naar polyvalente zaal, Waversebaan 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1002-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 04 oktober 2019, 
verleend voor het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een meergezinswoning, 
Aarschotsesteenweg 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0454-BGP-DEP-02 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 17 april 2019, voor het verkavelen van grond (2 
bouwkavels), Alsembergsesteenweg 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1004-BEP-DEP-01 
Betreft: Begijnendijk-beroep tegen de weigering van 21 oktober 2019, voor het regulariseren van een 
woning, veranda en tuinberging, Werchtersesteenweg 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2014-0269-DEP-03 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de gedeeltelijke weigering/vergunning van 05 mei 2014 voor 
het uitbreiden van een bestaande serre met een schaduwhal, het slopen van een afzonderlijke serre 
en het bouwen van een bedrijfswoning met een afzonderlijke carport, Postweg 20 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0849-BGP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek - beroep tegen de weigering van 14 augustus 2019 voor terreinaanlegwerken, 
Nijsstraat 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0828-AGPP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten ingediend door Brouwerij Lindemans voor de exploitatie van een nieuwe 
brouwerij op industriezone Ruysbroeckveld 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0879-BGP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 augustus 2019, verleend voor 
het bouwen van twee meergezinswoningen met gemeenschappelijke ondergrondse garage, 
Kattebroekstraat 

 
 
 

STAFDIENSTEN 

communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/huisstijl/copywriting/2020/bestek 
Betreft: Raamovereenkomst voor copywriting op afroep met afstand van auteursrechten. Goedkeuring 
van de voorwaarden en wijze van gunnen. 

 
 
 

FINANCIEN 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-01 
Betreft: Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 - 
aktename budget 2020 

 
 
 

Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-02 
Betreft: Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 - 
aktename budget 2020 
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Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-03 
Betreft: Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Goedkeuring 
meerjarenplan 2020 - 2025 - Aktename budget 2020 

 
 
 

ONDERSTEUNING 

facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2019009_R_zwembadproducten_HMD_KLO/gunning 
Betreft: overheidsopdracht voor het leveren van zwembadproducten voor de provinciedomeinen Halve 
Maan te Diest en Kessel-Lo voor de seizoenen 2020 t.e.m. 2023: - gunning. 

 
 
 

Dossierkenmerk: 2019083_R_drukwerken_FAC/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van milieuvriendelijk drukwerk voor 
alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning. 

 
 
 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_01 
Betreft: Evaluatie tewerkstelling jobstudenten 2019 + bijsturing aanstellingsprocedure 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_02 
Betreft: opstartdossier jobstudenten 2020 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_04 
Betreft: ontslag van een personeelslid en invulling van een functie van deskundige boekhouding en 
administratie (dienst toerisme). 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_04 
Betreft: voorstel voor de wervingscampagne van januari 2020 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_06 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris provinciedomein (provinciedomein Huizingen) 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_01 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid 



deputatievergadering van 30 januari 2020  

VRIJE TIJD 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/NM/20/17307 
Betreft: Deelname van het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant aan Erfgoeddag 2020 

 
 
 

RUIMTE 

waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/E/3/Leigracht/20.0058 OND Meeruitgave 
Betreft: Grondige ruiming Leigracht B2031 te Oud-Heverlee – meeruitgave door overschrijding van 
vermoedelijke hoeveelheden 

 
 
 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2014005-Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord-def2 
Betreft: Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Diest - deelplan 
Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord' - definitieve vaststelling 

 
 
 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2019-00106 
Betreft: Interprovinciale samenwerking fietsdata 

 
 
 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2018-00002-2 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden in de M. Noëstraat (tussen Monarkenweg en 
Meerdaalweg) in Oud-Heverlee 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00008 B&V Haacht voetweg nr. 27 
Betreft: gemeente Haacht - goedkeuring rooilijnplan en gedeeltelijke wijziging van voetweg nr. 27 

 
 
 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-DO-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Onderhoudscontract voor het openluchtzwembad en bijhorende installaties Halve Maan Diest 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0590-BGPP-DEP-02 
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 juni 2019, verleend aan 
CAPEX voor de bouw en het exploiteren van 50 assistentiewoningen, gelegen Stroobantsstraat 79 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0858-BIJ-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-Verzoek tot bijstelling ingediend door Marc Vanthienen namens het Departement 
Omgeving, afdeling Handhaving, inzake de milieuvoorwaarden van AC Recycling, gelegen 
Industriestraat 19 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0941-BGP-DEP-01 
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 september 2019, verleend 
voor het bijstellen van een bestaande verkavelingsvergunning 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0997-BEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de weigering van 30 september 2019, voor het creëren van 
2 kavels voor halfopen bebouwing, Emile Vandersteenenstraat 

 
 
 

MENS 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-00004-1 
Betreft: Renteloze lening OLV Broedersstraat 24 - 3300 Tienen 

 
 
 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-5-1 
Betreft: project 'Brusselsebaan 225 bus 2 te 1790 Affligem' 

 
 
 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-1-1 
Betreft: het project 'Sint-Jansstraat 10 bus 0001 te 1785 Merchtem' 

 
 
 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-2-1 
Betreft: het project 'Sint-Jansstraat 10 bus 0101 te 1785 Merchtem' 

 
 
 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-3-1 
Betreft: het project 'Blauwenhoek 27 te 1740 Londerzeel' 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2019-18-2 
Betreft: Vereffening van een renteloze lening 

 
 
 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2019-17-2 
Betreft: Vereffening van een renteloze lening 

 
 
 

KENNISECONOMIE 

onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/ABTS/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/PISO/DIERICKX/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/MATHEÏ/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij het PISO te Tienen 

 
 
 

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

 
 
 

economie 
Dossierkenmerk: ECO/2.0/G-2019-00001-1-ONDERNEMERSVORMING-TOEKENNING 
Betreft: projecten ondernemersvorming - oproep 2019 

 
 
 

Dossierkenmerk: ECO/2019/3.2.5.-17155 
Betreft: Goedkeuring impactanalyse vzw Mobiel 

 
 
 

Dossierkenmerk: ECO/6.2/G-2020-00001-1 
Betreft: Toekenning/niet toekenning innovatiesubsidie 2020 
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FINANCIEN 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/005 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen en ontvangstfacturen: 2020.01.30 

 
 
 

ONDERSTEUNING 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2019_29 
Betreft: Overzicht indiensttredingen 4de kwartaal 2019 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_02 
Betreft: overzicht cumulaanvragen 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_02 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst 
mobiliteit 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_03 
Betreft: Akte te nemen van buitengewone prestaties verricht door personeelsleden tewerkgesteld bij 
het hoofdbestuur 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_04 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst waterlopen 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_05 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst vergunningen 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_06 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst vergunningen 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_07 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van het Provinciaal Instituut voor 
Vorming en Opleiding 
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Dossierkenmerk: P&O_IB2020_03 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomst van een personeelslid van de juridische dienst 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_04 
Betreft: disponibiliteit wegens ziekte - kwartaal 4 2019 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_05 
Betreft: overzicht personeelsleden in zwangerschaps- en bevallingsrust in kwartaal 4 van 2019 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_IGM_2020_01 
Betreft: overzicht verlofsystemen - kwartaal 4 2019 

 
 
 

Dossierkenmerk: P&O_SH2019_10 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 januari 2020, van het vervroegd rustpensioen van een 
personeelslid bij de dienst waterlopen 

 
 
 

RUIMTE 

waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/09/20.0039 Molenbeek 2019: goedkeuring belastingrol 
Betreft: Watering De Molenbeek 2019: goedkeuring belastingrol 

 
 
 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-BA-17-01-BORG-DEP-02 
Betreft: Vrijgave borg na voorlopige oplevering evenementenweide BOUWWERKEN SOOLS BVBA 

 
 
 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1101-MLD-DEP-01 
Betreft: Tienen-Melding ingediend door Grondwerken Johan Millon voor het ter plaatse breken en 
zeven van betonpuin afkomstig van sloopwerken op de site van suikerraffinaderij Tienen, gelegen 
Aandorenstraat 1 
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MENS 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-2 
Betreft: Weigering van de renovatieleningen 

 
 
 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-RV-2020-MDG-01-Aankoop tweedehandsvrachtwagen 
Betreft: Aankoop van een tweedehands vrachtwagen 

 
 
 

KENNISECONOMIE 

onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/PS 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: verlof om tijdelijk een andere 
opdracht uit te oefenen 

 
 
 

Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/TF 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: afwezigheid voor verminderde 
prestaties 

 
 
 

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/DS 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: verlof om tijdelijk een 
andere opdracht uit te oefenen 

 
 
 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200130_Aanvraag_SP_KVLV_Haren 
Betreft: Erkenning van het Festival witloof' door KVLV Wijgmaal vzw, in het kader van het provinciaal 
reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor de promotie van typisch Vlaams- 
Brabantse producten 

 
 
 

RUIMTE 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0887-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 september 2019, verleend 
voor het slopen en herbouwen van een woning, Sint-Annastraat 
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STAFDIENSTEN 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 003_e.a._vernietigingen 
Betreft: vernietigingsarresten Raad voor Vergunningsbetwistingen RMT-VGN-BB-2013-0539-DEP-02 
(2018 003) RMT-VGN-2018-0266-BEP-DEP-01 (2018 144) RMT-VGN-2018-0322-BEP-DEP-01 (2018 
145) RMT-VGN-BB-2018-0191-DEP-01 (2019 041) 

 
 
 

Dossierkenmerk: JUR/R/LFM/2020 007 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad van State kenmerk LFM: D/BERK2/19F24/25953 

 
 
 

RUIMTE 

waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT-WAT-M-25-2019-1237-WAT 4445 MACHT 
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN NV om aan de onbevaarbare waterloop IJsse 
nr. B2028 aan de opgenomen punten 1 & 2 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van 
Overijse, inrichtingswerken uit te voeren 

 
 
 

Dossierkenmerk: RMT-WAT-M-47-2020-0091-WAT 4446 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN NV om aan de onbevaarbare waterloop de 
B2028 IJsse aan de opgenomen punten 27 & 28 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van 
Overijse inrichtingswerken uit te voeren 


