
    

 
             

   

 
              

           

 
               

   

 
              

    

 
                

   

 
              
          

 
                
         

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 6   februari  2020  

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1027-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 04 november 2019, voor regularisatieaanvraag voor een 
ontbossing met compensatievoorstel, Mazier 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1044-BEP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-beroep tegen de weigering van 23 oktober 2019, voor het slopen van een 
bestaande woning en het bouwen van een nieuwe meergezinswoning (5 appartementen), 
Stationsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0040-DEP-02 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 06 december 2016, voor het inrichten van een plat 
dak tot terras, Seringenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1034-BEP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 oktober 2019, verleend voor het 
regulariseren van een eengezinswoning, Kruisstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1029-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 18 oktober 2019, voor het verkavelen in 4 loten wat 
betreft de verkaveling, Huttelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1023-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep van Renée Maria Verhulst namens Gillyann bvba tegen de weigering van 15 
oktober 2019, voor de renovatie van een ééngezinswoning met handelsgelijkvloers, Lombardstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0428-DEP-02 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 27 juli 2016, voor het bouwen van een villa + 
kappen van bomen + afwijking materialen muren en dak, Bosdallaan 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0423-DEP-02 
Betreft: Meise-beroep tegen de weigering van 02 oktober 2017, voor de functiewijziging van een 
praktijk naar een handelszaak en het plaatsen van een reclamebord in de voortuin, Nieuwelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1013-BEP-DEP-01 
Betreft: Herent-beroep tegen de weigering van 14 oktober 2019, voor het herbouwen en uitbreiden 
van de bestaande ééngezinswoning, het plaatsen van een carport, het heraanleggen van de 
voortuinstrook en het plaatsen van een tuinberging, Kerselarenweg 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_05 
Betreft: Invulling van de conciërgeopdracht bij het Proefcentrum Pamel 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 095_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0076 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_07 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris detailhandel (dienst economie) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_08 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris politieschool (PIVO) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_02 
Betreft: Pensioenaanvraag van een personeelslid en voorstel voor de invulling via interne 
personeelsmobiliteit. 
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Dossierkenmerk: P&O_VE_2020_01 
Betreft: Dag van het personeel 2020 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200117/Rhedcoop Aankoopcentrale 
Betreft: Aankoopcentrale adviesverlening RHEDCOOP. Goedkeuring wijze van gunnen en bestek. 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2017-00016-3 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietsinfrastructuur op de Waversebaan (tussen de Boslaan en 
Blokkenstraat) in Oud-Heverlee 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2018-00005-2 
Betreft: Subsidie - de aanleg van fietspaden in de Zaventemsebaan ter hoogte van het project Oasis 
in Zaventem 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00023-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden langs de Waversebaan in Leuven 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00009 B&V Holsbeek buurtwegen nr. 2, nr. 29 en nr. 31 
Betreft: gemeente Holsbeek - goedkeuring rooilijnplan en gedeeltelijke verlegging van buurtwegen nr. 
2, nr. 29 en nr. 31 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00011 B&V Rotselaar voetweg nr. 116 
Betreft: gemeente Rotselaar - goedkeuring rooilijnplan en afschaffing en verlegging van voetweg nr. 
116 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HUI-SP-19-06-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Aanpassing riolering in functie van de milieuvergunning provinciedomein Huizingen 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0716-AGP-DEP-01 
Betreft: Londerzeel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van twee 
windmolens, gelegen Krinkelsteert 3 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0883-AGPP-DEP-01 
Betreft: Halle-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Total Belgium voor het plaatsen van een CNG-installatie, gelegen 
Bergensesteenweg 441 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0895-AGPP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Inbev Belgium 
voor de wijziging van opslag van additieven en loog bij de conditionering, gelegen 
Aarschotsesteenweg 4 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0934-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Cimenteries CBR 
Cementbedrijven voor de hernieuwing met actualisatie van de vergunde betoncentrale met bijhorend 
machinepark en opslag van cement en hulpstoffen alsook een grondwaterwinning, gelegen 
Industriepark 29 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0937-AGPP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend voor de 
uitbreiding van de vergunning met op- en overslag van grofvuil, gelegen Vekestraat 31 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0963-AGPP-DEP-01 
Betreft: Machelen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Myriam 
Sneyers voor de uitbreiding van de vergunde activiteiten en de bijstelling van de bijzondere 
voorwaarden voor de exploitatie van het onderzoekscentrum, gelegen Kerklaan 68 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1011-AEP-DEP-01 
Betreft: Halle-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Molens Dedobbeleer 
Moulins voorheen Moulins de la Senne voor het bouwen van een ontvangstruimte, gelegen Graankaai 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/2020/Vervanging lid raad van bestuur Vlabinvest APB 
Betreft: Vervanging lid raad van bestuur Vlabinvest APB 
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Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2018-00006-1 
Betreft: Verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening 

Dossierkenmerk: WON-KL-SUB-G-2020-00001-1 
Betreft: Vereffening nominatieve subsidie kleinschalig wonen 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BW/2020/Goedkeuring overeenkomsten FOD Binnenlandse Zaken 
en PIVO 
Betreft: Goedkeuring van de overeenkomsten tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken en het opleidingscentrum Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding inzake de opmaak en 
redactie van opleidingen voor de leden van de brandweer. 

KENNISECONOMIE 
land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200206 
Betreft: Advies technische werkgroep plattelandsprojecten oproep 2020 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/006 
Betreft: Colruyt NV - promessekaart Bollens Greet 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ere/20/007 
Betreft: de begroting 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Panteleimon en Nicolas te Elsene 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020019_D_vrijgave_borgtocht_evacuatiedeuren_FAC 
Betreft: vrijgeven van de borgtocht voor het leveren en plaatsen van evacuatiedeuren in het 
provinciehuis 
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Dossierkenmerk: 2020020_D_overname oude machines repro_FAC 
Betreft: Toestemming voor het overlaten van oude machines van de repro 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Vernieuwing Autocad licenties 2020 
Betreft: Gunning en vernieuwing van de huidige Autocad licenties voor 2020 - Afname binnen 
raamcontract 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/EVE/Gordelfestival 2020 - #LikeMe - gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor een optreden op het Gordelfestival 2020 - gunning 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/17441 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Schoonderbuken (kerk); Landen (kerk); 
Neerhespen (kerk); Beersel (begraafplaats grafmonument Van Haelen) 

Dossierkenmerk: ERF/HD/20/17360 
Betreft: Overheidsopdracht voor het produceren en uitzenden van 5 regionale radioprogramma’s en 1 
Vlaams-breed radioprogramma in het kader van de Archeologiedagen tijdens de week van 25 tot en 
met 29 mei 2020. Gunning. 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: RMT/LMD/20A28/Brakona-ctdag 
Betreft: Brakona contactdag - gebruik infrastructuur provinciehuis 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00012 gebruik zalen Disability Filmfestival 2020 
Betreft: gebruik van de zalen voor het Disability Filmfestival 2020 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0020-MLD-DEP-01 
Betreft: Asse-Melding ingediend door Nedcargo Logistics Belgium NV - site Asse inzake de gehele 
stopzetting van de exploitatie, gelegen Brusselsesteenweg 464 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-1 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2020/JVH/2-aanstelling expert collegagroep HR 
Betreft: Aanstelling expert collegagroep HR 

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

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_04_Bezoek_Verbandsversammlung_Rhein-Neckar 
Betreft: Bezoek van een delegatie van de Verbandsversammlung van de Metropoolregio Rhein-
Neckar aan de provincie Vlaams-Brabant op 14 maart 2020 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200206_Aanvraag_SP_Scherpenheuvel 
Betreft: Erkenning van de streek- en fairtradeproductenmarkt door de stad Scherpenheuvel-Zichem, in 
het kader van het provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor de promotie 
van typisch Vlaams-Brabantse producten. 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200206_Aanvraag_SP_Tervuren 
Betreft: Erkenning van het Green Deal Festival door Transitie Tervuren, in het kader van het 
provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor de promotie van typisch 
Vlaams-Brabantse producten. 
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Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200206_Korte_Keten_Kop_2020 
Betreft: Verkiezing van de Korte Keten Kop in het kader van de week van de korte keten 2020. 

FEDERALE OVERHEID 
Afdeling Vlaams-Brabant 
Dossierkenmerk: FED/TOMBOLA/VIA-TIENEN/2020 
Betreft: Aanvraag vergunning voor tombola – Scholengroep VIA Tienen 
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