
    

 
              

    

 
             

                

 
              

 

 
              

     

 
              

   

 
               

 

 
            

        

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 5   maart 2020   

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1005-BGP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 23 september 2019, voor een aanvraag tot het 
verkavelen van een grond, Zittert 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1068-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 oktober 2019, verleend voor 
het slopen van een gebouw en het bouwen van een pand met appartementen en handelspand, Gebr. 
Danhieuxstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1096-BEP-DEP-01 
Betreft: Liedekerke-beroep tegen de weigering van 26 november 2019, voor het plaatsen van een 
afsluiting, Rozenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1073-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 30 oktober 2019, voor het bouwen van een 
meergezinswoning (type 2-gevel), Steenweg op Ukkel 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1082-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 08 november 2019, voor de regularisatie van een 
appartement tot woongelegenheid, Nijvelsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1018-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 18 oktober 2019, voor het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden, Naamsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1095-BEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 november 2019, verleend 
voor de uitbreiding van een gesloten eengezinswoning, Ferdinand Kinnenstraat 

deputatievergadering van 5 maart 2020 



    

 
               
       

 
                

       

 
               

 
          
                

 
          

         
   

 
  

    

  
         

    
         

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1047-BEP-DEP-01 
Betreft: Bever-beroep tegen de vergunning van 29 oktober 2019, verleend voor het slopen van een 
gebouw en de nieuwbouw van 4 wooneenheden, Plaats 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1022-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de weigering van 14 oktober 2019, voor de bouw van 56 woningen en 
het aanleggen van bijhorende wegenis en groen, Bunderstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1094-BEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-beroep tegen de weigering van 22 oktober 2019, voor het bouwen van een woning, 
Wijnbrondal 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0743-AGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Infrabel voor het 
bouwen van een open bufferbekken op de Kleine Beek te Nossegem, gelegen op de waterloop Kleine 
Beek 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0912-AGPP-DEP-02 
Betreft: Bierbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en wijziging van de natuurvegetatie 
ingediend door Provincie Vlaams-Brabant voor de aanleg van fietssnelweg Leuven-Bierbeek-
Boutersem, gelegen Eikeboomlaan 3 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 151_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2015-0289-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 013 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2016-
0210-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 015 & 016 
Betreft: verzoekschriften bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-
2014-0463-DEP-03 
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Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 014 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0380-BGP-DEP-03 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2019082_R_onderhoudscontract_kassasysteem_HMD/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor het opstarten, ondersteunen en (de)monteren van het kassasysteem 
voor het provinciedomein Halve Maan te Diest: - gunning. 

Dossierkenmerk: 2020003_R_waterkoelers_FAC 
Betreft: Raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: 2020039_D_adembeschermingstoestellen_PIVO 
Betreft: Verhoging budget voor de huur van adembeschermingstoestellen met bijbehorende composiet 
ademluchtflessen voor het PIVO-opleidingscentrum voor de brandweer te Asse. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IH2020_02 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een medewerker van het PIVO en invulling van de functie 
deskundige DGH 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_07 
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris planoloog (dienst ruimtelijke planning). 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_12 
Betreft: invulling van een halftijdse functie van administratief medewerker bij de dienst economie 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_13 
Betreft: Invulling van twee functies van bestuurssecretaris vergunningen (specialisme ruimtelijke 
ordening) (dienst vergunningen) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_14 
Betreft: voorstel voor de invulling van twee functies van deskundige leefmilieu (dienst leefmilieu) 
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Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_16 
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van bestuurssecretaris vergunningen (specialisme 
milieu) via een verkorte selectie 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_17 
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van administratief medewerker personeel & 
organisatie (dienst personeel en organisatie) 

Dossierkenmerk: P&O_VE_2020_02 
Betreft: Aanstelling van een medewerker en uitbreiding tewerkstelling van een medewerker bij het 
kabinet van gedeputeerde Ann SCHEVENELS 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_10 
Betreft: Wijziging van de jurysamenstelling voor de selectie van deskundige toerisme. 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/office365_contract2020 
Betreft: Gebruik Office 365 licenties op basis van raamcontract 

Dossierkenmerk: INF/NOM-2020-00001-1 
Betreft: De werkingssubsidie VERA voor het boekjaar 2020 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/17678 
Betreft: Taalstimulerend buddyproject 'Fietsvrienden' 

Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/7477 
Betreft: Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van het privaatrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigd agentschap vzw 'de Rand' 

deputatievergadering van 5 maart 2020 



    

 
     

 
           

 
         

 
         

 
        

 
          

 
      

 
          

     

            
     

recreatie 
Dossierkenmerk: HUI-2020-Woefdag-17354 
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Woefdag 2020 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00002-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Begraafplaats Ourodenberg Aarschot - noordelijke muur (fase 2) 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00003-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Begraafplaats Rillaar: westelijke muur (fase 2) 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00007-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Johannes Bosco Buizingen: optimaliseren verwarmingsinstallatie 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00008-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Cornelius Gelrode: herstel inkomtrap 

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2017-00006-4 
Betreft: Nominatieve subsidie IOED Pajottenland & Zennevallei 2017-2019 - aanvraag reservevorming 

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2019-00005-2 
Betreft: Annulatie Nominatieve subsidie IOED Zuid-Hageland 2019 

Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2018-00028-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Essene: dakwerken (lot 1) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/A/1/20.0108 OND Gunning onderhoudswerken 
Benedenscheldebekken 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het 
Benedenscheldebekken 2020-2021 - gunning soortgelijk werk 
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/A/2/20.0109 OND Gunning onderhoudswerken Denderbekken 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Denderbekken 
2020-2021 - gunning soortgelijk werk 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/D/2/2020-2021/20.0138 OND gunning soortgelijk werk 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Demerbekken – 
deel zuid - 2020-2021 – gunning soortgelijke werken - bestek 2019/04 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/D/10/20.0174 WERK Principebeslissing Ijsbeek Tielt-Winge 
Betreft: Vraag tot principebeslissing betreffende de gezamenlijke uitvoering van werken voor de 
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Ijsbeek te Tielt-Winge, met de partners 
Aquafin, Fluvius en de gemeente Tielt-Winge 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/D/12/20.0162 WERK Principebeslissing Genovevabeek Tienen 
Betreft: Vraag tot principebeslissing betreffende de gezamenlijke uitvoering van werken voor de 
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Genovevabeek te Tienen (Oplinter), met 
de partners Aquafin, Fluvius, watering de Grote Gete en de stad Tienen 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/i/8/20.0150 BELEID 
Betreft: Voordracht van kandidaat lid van de raad van bestuur voor De Watergroep 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200218/Goedkeuring SO 2020-2022 Prov-RL P&Z 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant 
en de vzw Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei met toekenning van een nominatieve 
subsidie voor de periode 2020-2025 en vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020 

Dossierkenmerk: LM/200218/Goedkeuring SO 2020-2022 Prov-RLBK 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant 
en de vzw Regionaal Landschap Brabantse Kouters met toekenning van een nominatieve subsidie 
voor de periode 2020-2025 en vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020. 

Dossierkenmerk: LM/200218/Goedkeuring SO 2020-2022 Prov-RLD 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant 
en de vzw Regionaal Landschap Dijleland met toekenning van een nominatieve subsidie voor de 
periode 2020-2025 en vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020. 

Dossierkenmerk: LM/200218/Goedkeuring SO 2020-2022 Prov-RLNH 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant 
en de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland met toekenning van een nominatieve subsidie voor 
deputatievergadering van 5 maart 2020 



    

            

    
        

             
            

 
 

     

 
         

 
       

 
             

  

 
              

   

 
        

 
          

de periode 2020-2025 en vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020. 

Dossierkenmerk: LM/200218/Goedkeuring SO 2020-2022 Prov-RLZH 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant 
en de vzw Regionaal Landschap Zuid-Hageland met toekenning van een nominatieve subsidie voor 
de periode 2020-2025 en vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020. 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-PRJ-2016-Bomaco-dienstenopdracht-stopzetting 
Betreft: stopzetting dienstenopdracht MER site Bomaco 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/NOM-2019-00008-2 
Betreft: nominatieve subsidie voor de S-bocht op de fietssnelweg F3 

Dossierkenmerk: MOB/NOM-2020-00001-1 
Betreft: nominatieve subsidie aan Inter voor provinciaal toegankelijkheidsbeleid 

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2020-00002-1 
Betreft: subsidie - de herinrichting van de schoolroutes en schoolomgeving van de Gemeentelijke 
Basisschool in Leefdaal 

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2020-00003-1 
Betreft: subsidie - de herinrichting van de schoolroutes en schoolomgeving van de Vrije Basisschool 
De Kassei in Wakkerzeel 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-DO-19-02-GUNNING-DEP-01 
Betreft: aanstellen stabiliteitsingenieur voor nieuwbouw klassen tuinbouw De Wijnpers 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-AR-18-01-GOEDKEURING-DEP-05 
Betreft: Nieuwbouw de Badmeester Halve Maan Diest - goedkeuring definitief ontwerp 
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Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-AR-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Herstellingen aan het ploeterbad provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-BA-19-01-GOEDKEURING-DEP-02 
Betreft: Herinrichting speellandschap grote speeltuin Kessel-Lo - goedkeuring definitief ontwerp 

vergunningen 
Dossierkenmerk: D/BERK2/19K20/25956 - heroverweging na RvS 
Betreft: VLAREM-Beroep klasse 2 (art. 49)-verder uitbaten en veranderen van het eierinpakbedrijf -
heropening na RvS 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0871-AGPP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door Scheys Beton voor de 
hervergunningsaanvraag van een bestaande inrichting met enkele kleine veranderingen, gelegen 
Staatsbaan 125 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0931-BGP-DEP-01 
Betreft: beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 september 2019, verleend voor de 
uitbreiding van een eengezinswoning, Hector Henneaulaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0933-BGPP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep van Karolien Beké namens De Lijn tegen de weigering van 9 september 2019 
voor de hernieuwing en de verandering van de vergunning voor de exploitatie van de stelplaats van 
De Lijn, gelegen Stationsstraat 85 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1075-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag ingediend door EG RETAIL (BELGIUM) voor het aanbrengen van publiciteit 
op een bestaande LNG-tank, Sint-Jansbergsesteenweg 403 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1106-AEP-DEP-01 
Betreft: Machelen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door TNT Express (Belgium) voor 
de exploitatie van een mobiele truckwash op de site, gelegen Bedrijvenzone Machelen Cargo 711B 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1113-AEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag ingediend door TOTAL BELGIUM voor de uitbreiding met een 
HPC zone voor het elektrisch laden van personenwagens, het plaatsen van een HS- en HPC-cabine 
en het schrappen van het waterstofstation uit de vergunning, E19 richting Brussel zn 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1114-AEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag ingediend door TOTAL BELGIUM voor de uitbreiding met een 
HPC zone voor het elektrisch laden van personenwagens en het plaatsen van een HS en HPC 
cabine, E19 richting Parijs zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-ORG-200221-aanstelling POA 
Betreft: Aanstelling bijkomende provinciale omgevingsambtenaren 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-ORG-200221-wijziging secretaris POVC 
Betreft: Wijziging secretaris provinciale omgevingsvergunningscommissie 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-6-1 
Betreft: Renteloze renovatielening aan sociale-verhuurkantoren 

Dossierkenmerk: MNC/WON/SVK/RRL-2019-10-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening van een renteloze lening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2019-9-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening van een renteloze lening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/VLR/W-01-HAVILAND-VE 2019 
Betreft: Subsidie huisvestingsinitiatieven Vlaamse Rand aan Intercommunale Haviland 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2020_JDB_01 
Betreft: Principieel akkoord tot aankoop van de Bomaco-site gelegen naast de site van het Provinciaal 
Instituut voor Vorming en Opleiding te Asse. 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/KM/ontslag 
Betreft: ontslag van een leraar bij het PISO 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00001-1 
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw 

Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00002-1 
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan Streekproducten Vlaams-Brabant vzw 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Medailles/D_270220 
Betreft: Medailles huwelijksjubilea, eeuwelingen, verdienste, bijzondere prestatie 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ere/20/015 
Betreft: de begroting 2020 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Heiligen Silouaan en Martin te Sint-
Gillis 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/016 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.03.05 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020010_R_waardetransport_FAC 
Betreft: Raamovereenkomst voor het organiseren van waardetransport voor alle instellingen van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven 
leveranciers. 

deputatievergadering van 5 maart 2020 
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Dossierkenmerk: 2020031_D_vrijgave_borgtocht_drukwerken_perceel 1_FAC 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het dossier drukwerken perceel 1. 

Dossierkenmerk: 2020032_D_vrijgave_borgtocht_drukwerken_perceel 2_FAC 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het drukken en leveren van drukwerken voor het 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_3 
Betreft: cumulaanvragen 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_13 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid van de dienst toerisme 

Dossierkenmerk: P&O_IGM_2020_03 
Betreft: Uitgaven dienst personeel & organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_01 
Betreft: aanstelling jobstudent redder 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00021-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Amandus Elingen: herstel glasbreuk glasramen 

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/7671 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Baal (kerk); Ruisbroek (toegangsgebouwen 
begraafplaats); Nieuwrode (kerk); Elingen (kerk); Kessel-Lo (kerk Heideberg); Strombeek-Bever (kerk) 

Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2019-00010-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Amandus Strombeek-Bever: schilderwerken 

deputatievergadering van 5 maart 2020 



    

   
         

                
       

  
        

   
           

  

   
         

                 
     

 
  

 
          

 
             

            
       

 
           

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT-WAT-M-01-2020-0164-WAT 4447 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van NATUURPUNT BEHEER om aan de onbevaarbare 
waterloop Heidelaakbeek nr. B3003 10 meter opwaarts het opgenomen punt 27 van de atlas van de 
onbevaarbare waterlopen van Gelrode inrichtingswerken uit te voeren 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/00/20.0135 OND 
Betreft: Afspraken rond aanvragen vergunningen voor werken langs waterlopen 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/E/3/Vrijgave Borg Leigracht 
Betreft: vrijgave borgtocht voor grondige ruimingswerken van de onbevaarbare waterloop Leigracht 
2031 Te Oud-Heverlee 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/53/2020-0200-WAT 4444 MACHT 
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag om aan de onbevaarbare waterloop Vogelenzangbeek nr. 
1.088 tussen de opgenomen punten 12 en 13 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Sint 
Pieters Leeuw, inrichtingswerken uit te voeren. 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2020-00001-1 
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200227/Energiekoffers 
Betreft: uitbetaling saldo van subsidie voor het actualiseren van de energiekoffers 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0920-BGP-DEP-02 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 september 2019, verleend aan 
Lukas Verdoodt voor het bouwen van 12 wooneenheden met een ondergrondse parking, 
Kerkpleinweg - rechtzetting besluit van 23 januari 2020 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0065-MLD-DEP-01 
Betreft: Herne-Melding voor de volledige overdracht van de rundveehouderij, gelegen Terlindenstraat 

deputatievergadering van 5 maart 2020 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0116-MLD-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw - Melding ingediend door Provincie Vlaams-Brabant voor de tijdelijke uitbreiding 
van de vergunning in functie van fase 1 van natuurinrichtingswerken, Ossenwegstraat - aktename. 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00017-1 
Betreft: aanpassingspremies voor ouderen en personen met handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00018-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00019-1 
Betreft: aanpassingspremies voor ouderen en personen met handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00021-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00022-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00023-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-6 
Betreft: Toekenning van de renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-5 
Betreft: premie voor superisolerende beglazing 2020-5 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2020-AB-4-aanstellen docent dierenverzorging 
Betreft: aanstellen docent dierenverzorging 
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Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2020-Nota1 
Betreft: Aanstelling docenten 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D02 Goedkeuring opleiding Coppra light voor museum voor 
schone kunsten 
Betreft: Goedkeuring opleiding Coppra light voor Museum voor Schone Kunsten 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D03 Goedkeuring opleiding Coppra light voor gemeente 
Denderleeuw 
Betreft: Goedkeuring opleiding Coppra light voor gemeente Denderleeuw 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D4 Goedkeuring opleiding OGP Light 
Betreft: Goedkeuring opleiding 'Officier van gerechtelijke politie’ Light 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D4 aanstelling docenten 
Betreft: Aanstelling docenten 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2020/JVH/5-aanstelling docent vaardigheden 
Betreft: Aanstelling docent vaardigheden 

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

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/AP 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling 

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

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

economie 
Dossierkenmerk: ECO/20/2/2.0-Nacht van de inspiratie-17709 
Betreft: aanrekenen kosten van provinciale zalen voor de Nacht van de inspiratie op 26/3/2020 

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_05_infosessie_EFRO-Vlaanderen 
Betreft: Organisatie van een infosessie voor promotoren van EFRO-Vlaanderen-projecten in 
samenwerking met VLAIO op 29 april 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200305_Aanvraag_SP_Unizo 
Betreft: Erkenning van de streekproductenmarkt op ‘UNIZOndag’ door Unizo Vlaams-Brabant & 
Brussel in het kader van het provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor 
de promotie van typisch Vlaams-Brabantse producten. 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00001-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Ten Bunder aan de Straffe Streek beurs 
garage Jennes 

FEDERALE OVERHEID 
Afdeling Vlaams-Brabant 
Dossierkenmerk: FED/TOMBOLA/Mariadal-Hoegaarden/2020 
Betreft: Aanvraag vergunning voor tombola – Instituut Mariadal te Hoegaarden 

RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2015002-Rechtsherstel Afbakening KSG Tienen-voorontwerp2 
Betreft: Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen - Eerste herziening; voorontwerp 2 van provinciaal 
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ruimtelijk uitvoeringsplan 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2019-00077 dienstenopdracht opmaak start- en projectnota FSW 
Leuven -Mechelen 
Betreft: Dienstenopdracht voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een unieke 
verantwoordingsnota met voorontwerpplan en wervend beeldmateriaal in het kader van de 
optimalisaitie van de F8 (fietssnelweg tussen Leuven en Mechelen) voor de dienst mobiliteit van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de voorwaarden en de wijze van gunnen; -
goedkeuring lijst van de te raadplegen dienstverleners. 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2015-0103-DEP-03 
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de weigering van 12 februari 2015 voor het verkavelen van een 
perceel, Nachtegaalstraat 7 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 042_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest RvVb na cassatieprocedure kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-0241 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 103_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0041 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 006 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-BEP-2019-
0999-BS-01 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/TM/20/samenstelling beroepscommissie PISO 
Betreft: Beroepschrift tuchtdossier - samenstelling beroepscommissie 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 003_wijziging_notulen 
Betreft: wijziging van de notulen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-0495-BGP-DEP-01 

FINANCIEN 
directeur - financien 
Dossierkenmerk: Fin/dir/20/017 
Betreft: brief aan Minister B. Somers - subsidie 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0853-BGP-DEP-03 
Betreft: Oud-Heverlee-beroep van Agentschap voor Natuur en Bos tegen de gedeeltelijke vergunning 
van 13 augustus 2019, voor de tijdelijke inplanting van een buurtbatterij met afgraving van een deel 
van het talud, het rooien van een aantal bomen en ontbossing, Ophemstraat 124 - rechtzetting besluit 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-MER-2020-00001-DEP-01 
Betreft: Machelen - Uplace - PR-MER 
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