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Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 19 maart 2020  
 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1097-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 november 2019 voor 
het aanleggen van verharding in de voortuin, Bronlaan 17 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1070-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Rotselaar - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 oktober 2019 voor 
het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing, Esdreef 7, 7A 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1063-BGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 november 2019, verleend 
voor de aansluiting van de rwa-leiding op de open grachten langsheen de Capittelstraat en de aanleg 
van een dwa-leiding tussen de Echostraat en de Capittelstraat, Echostraat 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1090-BGP-DEP-01 
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de weigering van 05 november 2019, voor het uitbreiden van een 
magazijn voor een bestaande handelsruimte, Gouden Kruispunt 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0018-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Oud-Heverlee - beroep tegen de weigering van 10 december 2019 voor gedeeltelijke 
ontbossing van een perceel, Krekelbergstraat 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0005-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Beersel - beroep tegen de weigering van 04 december 2019 voor het verbouwen van een 
alleenstaande eengezinswoning, Dikkemeerweg 39 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0009-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Halle - beroep tegen de weigering van 06 december 2019 voor de sloop van de 
bestaande toestand + nieuwbouw appartementen, Kazernestraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1079-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Bierbeek - beroep tegen de vergunning van 28 oktober 2019 voor de verbouwing van 
een gedeelte van een oude vierkantshoeve, Krabbesheidestraat zn 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1055-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Overijse - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 oktober 2019 voor het 
creëren van een extra bouwlot in een vergunde verkaveling, Schavei 6 
 

 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/NOM-2020-00001-1 
Betreft: nominatieve subsidie aan de vereniging van gewezen provincieraadsleden van Vlaams-
Brabant voor de werking 2020 
 

 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/TIEN/2018003/20190611 
Betreft: bespreking bestemming industrieterrein, Ambachtenlaan, Tienen 
 

 

Dossierkenmerk: JUR/V/TERV/2019013/20200305 
Betreft: goedkeuring ontwerpakte erfdienstbaarheid Aquafin, Tervuren 
 

 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 20200002_C_catering_FAC 
Betreft: Concessieopdracht voor het uitvoeren van cateringprestaties in het provinciehuis. Verlenging 
 

 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_05 
Betreft: Pensionering Marleen Vermeulen en voorstel voor de invulling van de functie van technisch 
assistent zaalwachter bij De Wijnpers via een verkorte selectie. 
 

 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_11 
Betreft: Invulling van een voltijdse functie van technisch medewerker hoofdwachter en invulling van 
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een functie van technisch assistent domeinwachter bij het provinciedomein Kessel-Lo. 
 

 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_15 
Betreft: invulling van de conciërgeopdracht in het Proefcentrum Pamel 
 

 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/SYS/Onderhoud serverinfrastructuur 2020 
Betreft: De verlenging van de onderhoudscontracten op de bestaande serverinfrastructuur 
 

 

VRIJE TIJD 
uitleendienst 
Dossierkenmerk: UIT/IV/2020/17333 
Betreft: Verkoop oude materialen uitleendienst via veilinghuis 
 

 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0182. EROSIE 
Betreft: opdracht voor de aanneming van werken: aanleg van organische dammen op verschillende 
plaatsen in Vlaams-Brabant arrondissement Leuven: goedkeuring van het bestek en vaststelling van 
de wijze van gunnen 
 

 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0185.EROSIE 
Betreft: opdracht voor de aanneming van werken: aanleg van organische dammen op verschillende 
plaatsen in Vlaams-Brabant arrondissement Halle-Vilvoorde: goedkeuring van het bestek en 
vaststelling van de wijze van gunnen 
 

 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00002-1 
Betreft: Verantwoording provinciale subsidie aan Dialoog vzw voor informatie- en adviesverlening over 
duurzaam bouwen aan burgers en professionelen voor de periode van 19 januari 2019 tot 15 oktober 
2019. Toekenning en vereffening nominatieve subsidie aan Dialoog vzw voor informatie- en 
adviesverlening over duurzaam bouwen aan burgers en professionelen voor de periode van 16 
oktober 2019 tot 31 augustus 2020. 
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ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ201103-KSG Diest-opstart stuurgroep 
Betreft: Ruimtelijk-economische agenda - bedrijvenzones KSG Diest – oprichting stuurgroep door 
Interleuven 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-RP-RUP-2020002-BEE-Herstructureren en optimaliseren-oo 
Betreft: Beersel - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herstructureren en optimaliseren' - openbaar 
onderzoek 
 

 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00016 grondverwervingen realisatie FSW F25 Leuven-
Aarschot 
Betreft: Grondverwervingen in het kader van realisatie fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot 
 

 

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2019-00004-2 
Betreft: subsidie: de herinrichting van de schoolomgeving en prioritaire schoolroutes van de 
basisschool Wonderwijs te Zemst 
 

 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HUI-DO-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Waterstudie Provinciedomein Huizingen 
 

 

vergunningen 
Dossierkenmerk: 2020-0001-SA-SPL-Catala 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw/Drogenbos - aanvraag tot stedenbouwkundig attest ingediend door Back 
to the Futurn NV voor het slopen van de industriële gebouwen van de ex-catala papierfabrieksite, 
gelegen Beemdstraat, Ruisbroek 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0827-AGPP-DEP-02 
Betreft: Grimbergen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door yves salembier voor het 
actualiseren en uitbreiden van de vergunning van de asfaltcentrale (evaluatie na proefperiode), 
gelegen Westvaartdijk 81C 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0860-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen voor de 
vergunning van het bestaande melkveebedrijf te hernieuwen en veranderen, gelegen Aststraat 101 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1009-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door ExecuJet MRO Services 
Belgium voor de exploitatie van een bestaande loods voor het stallen en herstellen van vliegtuigen, 
gelegen Luchthaven Brussel Nationaal 28 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1020-BIJ-DEP-01 
Betreft: Tienen-Verzoek tot bijstelling ingediend door Jodoco van de bijzondere milieuvoorwaarden 
met betrekking op de opslag van propionzuur in een loods, gelegen Fred Chaffartlaan 36 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1030-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk - beroep tegen de weigering van 21 oktober 2019 voor het uitbreiden van een 
tuinberging en het plaatsen van een tuinafsluiting, Luikerweg 16 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1041-AEP-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en stedenbouwkundige handelingen 
ingediend door Patronale Real Estate voor de regularisatie van wijzigingen t.o.v. eerder vergunde 
aanvraag voor het uitbreiden van een bestaande opslagplaats met kantoren, gelegen Vliegveld 742-
743 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1053-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen - beroep tegen de weigering van 04 november 2019 voor de regularisatie van een 
uithangbord, Brusselsesteenweg 44 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1134-AEP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Eternit 
voor het slopen van de HR villa, gelegen Kuiermansstraat 1 
 

 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: SOC/WON/SHM/RL-2013-00027-3 
Betreft: Vereffening saldo renteloze lening 
 

 

KENNISECONOMIE 
Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_03_Ondertekening_Consortiumovereenkomst_CELIS 
Betreft: Ondertekening van de consortiumovereenkomst met BioRN voor het project CELIS - Cluster 
Excellence in Life Sciences – Internationalisation of SMEs 
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STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D200319 
Betreft: Medailles eeuwelingen en bruiloften 
 

 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/020 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (januari en februari 2020) 
 

 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/20/019 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 
 

 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/018 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.03.19 
 

 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020042_D_leidingwater voor het provinciehuis_FAC 
Betreft: De vastlegging van de uitgaven voor het leidingwaterverbruik in het provinciehuis goed te 
keuren. 
 

 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_05 
Betreft: overzicht cumulaanvragen 
 

 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/249_telecom/betaling2020 
Betreft: Betaling abonnements- en gesprekskosten vaste telefonie Proximus 2020 
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VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/REC/vastlegging waterverbruik Huizingen-17737 
Betreft: Vastlegging waterverbruik Huizingen 
 

 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/17823 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Ruisbroek (inkomgebouwen begraafplaats) 
 

 

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/17275 
Betreft: gunning onderhoudsenveloppes monumentenploegen - 1 februari 2020 (1) 
 

 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/20.0200 OND Wijziging leidend ambtenaar: onderhoudswerken 
Zennebekken-Noord 2019-2020 
Betreft: Wijziging leidend ambtenaar voor de onderhoudswerken in het Zennebekken-Noord 2019-
2020 
 

 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/20.0201 OND Wijziging leidend ambtenaar: onderhoudswerken 
Zennebekken-Zuid 2019-2020 
Betreft: Wijziging leidend ambtenaar voor de onderhoudswerken in het Zennebekken-Zuid 2019-2020 
 

 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/G/B/20.0198 OND Wijziging leidend ambtenaar: herstellingswerken 
Zennebekken 2019 
Betreft: Wijziging leidend ambtenaar voor de herstellingswerken in het Zennebekken 2019 
 

 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2019-00015-1 
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie 
 

 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-PPK-AR-16-01-BORG-DEP-01 
Betreft: Vrijgave borg na voorlopige oplevering de Ruyck 
 



deputatievergadering van 19 maart 2020 8 
 

 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0075-MLD-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-Melding van stedenbouwkundige handelingen ingediend door Eternit voor 
de bouw van een trappenconstructie naast een bestaande silo, gelegen Kuiermansstraat 
 

 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00027-1 
Betreft: aanpassingspremies voor ouderen en personen met handicap 
 

 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00029-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
 

 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-9 
Betreft: Toekenning van renovatieleningen 
 

 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-6 
Betreft: premie voor superisolerende beglazing 2020-6 
 

 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2020-Nota2 
Betreft: Aanstelling docenten 
 

 

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

 

Dossierkenmerk: KEN/OND/ML/OR/PISO/boete voor firma Köse Cleaning nv (februari 2020) 
Betreft: PISO : heffen van een boete aan de firma Köse Cleaning nv 
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land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00009-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Culturele Dorpsraad vzw Waanrode aan 
de Markt van de Smaak 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00010-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Kartuis aan de Markt van de Smaak 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00015-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - de deelname van FV Saelens aan de Markt van de 
Smaak 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00016-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Natuurbakkerij Bakkerij Hans BV aan 
Markt van de Smaak 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00017-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Kartuis aan de Straffe streek beurs Jennes 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00018-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Artivin bvba ' Uylenbergher Wijnen' aan de 
Straffe streek beurs Jennes 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00019-1 
Betreft: Subsidie promotie streekproducten - deelname van Bakkerij Hans bv aan de Wintersmul-
Markt Aarschot 
 

 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00020-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Brouwerij Braus aan de Wintersmul-Markt 
Aarschot 
 

 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2019 132_schorsingsarrest 
Betreft: schorsingsarrest RvVb - geen verzoek tot voortzetting kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-0196-
BGPP-DEP-01 
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ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_19 
Betreft: verlenging contract bestuurssecretaris kleinhandel (dienst economie) 
 

 

RUIMTE 
gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-DO-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Onderhoudscontract voor het openluchtzwembad en bijhorende installaties Halve Maan Diest 
 

 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1115-BGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de weigering van 08 november 2019 voor verkaveling van 5 loten voor 
meergezinswoningen rond openbaar domein, aanleg wegenis en grondafstand, inbedding her aan te 
leggen waterloop Laak en hemelwaterbergingsbekkens en het slopen van bestaande bebouwing, 
Bekaflaan 
 

 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1121-AGPP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag ingediend door Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter 
voor de regularisatie van opslag van gebroken en gezeefde materialen en gronden, het plaatsen van 
een bureelcontainer en een weegbrug en de aanleg van een nieuwe toegangsweg, gelegen Eugène 
Ghijsstraat zn 
 

 

ONDERSTEUNING 
informatica 
Dossierkenmerk: INF/SYS/raamcontract_hardware/citrix_licenties2020 
Betreft: Aankoop extra citrix licenties - afname binnen raamcontract 
 

 


