
    

 
               

            
     

 
                

          

 
                

      

 
                  

             

 
                  

          

 
              

 

 
                  

          

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 26 maart 2020     

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1104-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Rotselaar - beroepen tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 november 2019 
voor de afbraak van een bestaande eengezinswoning en het oprichten van een 
groepswoningbouwproject met 7 woonentiteiten, Hoogland 89 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0019-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Wemmel - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 november 2019 voor 
het regulariseren van de appartementen op de 2de verdieping, Vijverslaan 43 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0027-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Wemmel - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 november 2019 voor 
het regulariseren van een praktijkruimte, Vijverslaan 43 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1105-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Tienen - beroep tegen de weigering van 26 november 2019 voor het slopen van een 
toonzaal en magazijn en het bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen, Houtemstraat 
190 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0469-DEP-02 
Betreft: AU - Kortenberg - beroep tegen de vergunning van 17 maart 2020 voor het slopen van de 
bestaande woning en het bouwen van twee halfopen bebouwingen, Populierenlaan 10 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0048-DEP-02 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 22 december 2017, voor het creëren van 3 
bouwkavels, Bruulstraat/Silsomstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1107-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Machelen - beroep tegen de weigering van 19 november 2019 voor de sloop van een 
magazijn, functiewijziging van eengezinswoning naar meergezinswoning met 2 woonentiteiten en 
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kantoor op het gelijkvloers, Sint-Korneliusstraat 7 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0025-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Oud-Heverlee - beroep tegen de weigering van 10 december 2019 voor de 
functiewijziging van gastenverblijf bij de woning naar conciërgewoning, Sappellenbos 2 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0026-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Overijse - beroep tegen de weigering van 3 december 2019 voor het verbouwen van een 
handelsruimte en het regulariseren van verbouwingswerken, inrichtingen en opdelingen, 
Brusselsesteenweg 306 tem 320A 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1108-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Overijse - beroep tegen de weigering van 12 november 2019 voor het wijzigen van de 
perceelsgrens tussen 2 loten, Schransdreef 117 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1091-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Geetbets - beroep tegen de vergunning van 19 november 2019 voor de aanleg van een 
terras of andere verharding, Grote Steenweg 184 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0039-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Haacht - beroep tegen de vergunning van 12 december 2019 voor het regulariseren van 
een kantoor met aparte woongelegenheid, Werchtersesteenweg 85 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0453-DEP-02 
Betreft: AU - Landen - beroep tegen de vergunning van 9 november 2017 voor een nieuwbouw van 
een passief woonwijk met 10 eengezinswoningen, 1 eengezinswoning met praktijkruimte of 
kangeroewoning, een gemeenschappelijk lokaal voor de bewoners met er bovenop een appartement, 
Walshoutemstraat 46 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 019 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0438-
BGPP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 020 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
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0556-BGP-DEP-01 

interne  dienst  voor  preventie en bescherming    op  het werk  
Dossierkenmerk: IDPB/1903/WD/JAP2020 
Betreft: Evaluatie JAP en Milieu-JAP 2019 en voorstel JAP en Milieu-JAP 2020 

Dossierkenmerk: IDPB/2003/WD/Jaarverslagen preventie en milieu 2019 
Betreft: Jaarverslagen Preventie en Milieu 2019 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN/ERE-2020-00006-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2020 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_12 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van deskundige mobiliteit (dienst mobiliteit) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_18 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris mobiliteit (dienst mobiliteit) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_20 
Betreft: uitbreiding contract Karl THIRY, deskundige mobiliteit (dienst mobiliteit) 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00009-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Begraafplaats Ruisbroek - inkomgebouwen: herstel daken 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/1/20.0166 OND Gunning soortgelijk werk Dijle-Noord 
Betreft: Onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in Dijle-Noord 
2020/2021 - gunning als soortgelijk werk 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/2/20.0167 OND Gunning soortgelijk werk Dijle-Zuid 
Betreft: Gunning onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het 
Dijlebekken-Zuid 2020-2021 als soortgelijk werk 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/4/20.0168 OND Gunning soortgelijk werk Dijle-West 
Betreft: Onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in Dijle-West 
2020/2021 - gunning als soortgelijk werk 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200310/Brakona SO 2020-2024 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2020-2024 tussen de provincie Vlaams-Brabant 
en vzw Natuurpunt Studie betreffende de administratieve en inhoudelijke ondersteuning van de 
Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie (BRAKONA) met toekenning van een nominatieve 
subsidie voor de periode 2020-2024 en vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020. 

Dossierkenmerk: LM/200313/ SO ANB-Provincie 
Betreft: Voorstel tot ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst 2020 – 2024 tussen het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de provincie Vlaams-Brabant over de projectfinanciering 
van Bosgroepen en Regionale Landschappen. 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ Zennevallei-periode 2020/2023-aanstelling coördinator 
Betreft: aanstelling coördinator en autonomietoets strategisch project Zennevallei 2.0 

Dossierkenmerk: RMT-RP-RUP-2020010-AAR-Witte Molen Herziening-spn (bis) 
Betreft: Aarschot - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Witte Molen Herziening' - start- en 
procesnota 
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mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00001-1 
Betreft: subsidie: de aanleg van fietspaden langs de Betekomsesteenweg in Aarschot 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00017 
Betreft: Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F2 
Brussel-Gent (van station Sint-Martens-Bodegem tot station Ternat): - goedkeuring van het bestek en 
de voorwaarden en wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2016-00013-MERCHTEM-2 SALDO 
Betreft: Subsidie - de aanleg van fietspaden in de Nieuwelaan in Merchtem 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0829-AGPP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-Aanvraag voor ingedeelde inrichtngen ingediend door Pharma Logistics voor 
de regularisatie van de huidige toestand na overname door Pharma logistics nv, gelegen 
Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0927-AGP-DEP-01 
Betreft: Meise-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen inzake de regularisatie en het bouwen 
van tijdelijke verblijven, gelegen Lovegemstraat 2 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1016-BGPP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-beroep van het Agentschap Onroerend Erfgoed tegen de vergunning van 4 juli 
2019, verleend aan Clara Vandevelde voor het hernieuwen van bestaande grondwatervergunning, 
gelegen Rodestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1078-BGP-DEP-01 
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 november 2019 voor het 
verbouwen tot 2 woongelegenheden en oprichten van 4 woongelegenheden en bureel, Hendrik 
Ghijselenstraat 11 /weigeren. 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0054-AEP-DEP-01 
Betreft: Roosdaal-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen 
ingediend door Sam Van Schelvergem voor het oprichten van een loods voor het stallen van een 
landbouwvoertuig en twee aanhangwagens, gelegen Kaaitvaartstraat zn 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0069-AEP-DEP-01 
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Eric François Van 
Meervenne voor het slopen van twee kippenstallen, gelegen Middelstraat 117 

MENS 
welzijn 
Dossierkenmerk: MNS/WEL/Wijziging gesubsidieerde infrastructuur 
Betreft: Wijziging van een eerder door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerde infrastructuur 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/Raamcontract LMS-ELO/bestelling licenties Canvas/2020 
Betreft: Bestelling licenties Canvas (1 april 2020 - 31 maart 2021) op basis van raamcontract. 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/6.2-2017-00008-1 
Betreft: Verlenging project Pure & Sure Spectrometer 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/021 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.03.26 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020003_C_catering_FAC 
Betreft: Concessieopdracht voor het uitvoeren van cateringprestaties in het provinciehuis. Opschorten 
concessievergoeding. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_SH2020_02 
Betreft: Arbeidsongevallen 
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VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/DB/20/17825 
Betreft: Bruikleen schetsen Pierre Van Humbeeck 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/G/B/2016/20.0206 OND Vrijgave tweede helft borg 
Betreft: Vrijgave tweede helft borg voor de herstellingswerken in het Zennebekken 2016 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/03/20.0022 WAT Motbeek 2019, afrekening 1 
Betreft: Watering De Motbeek 2019, afrekening 1 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/09/20.0202 WAT Molenbeek 2020, goedkeuring belasting, 
rekening, begroting 
Betreft: Watering De Molenbeek 2020, goedkeuring belasting, rekening, begroting 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-BA-17-01-BORG-DEP-01 
Betreft: vrijgave borg na voorlopige oplevering evenementenweide NADILUXE NV 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0930-BGP-DEP-02 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 23 september 2019 voor het bouwen van vijf 
woningen, Leopold Nantierlaan 31, 33, 35, 37 - rechtzetting notulen 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00030-1 
Betreft: aanpassingspremies voor ouderen en personen met handicap 

deputatievergadering van 26 maart 2020 



    

 
          

 
          

 
    

 
    

 
     

 
    

  
           

  
 

              
               

      

 
             

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00031-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00033-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-10 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-11 
Betreft: Toekenning van een renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-7 
Betreft: premie voor superisolerende beglazing 2020-7 

Dossierkenmerk: MNS/WONS/S.L.2020-11 
Betreft: Weigering van een renovatielening 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/MP 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: ambtshalve pensionering wegens 
ziekte 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200326_Erkenning_SP_Begijnhoffeesten 
Betreft: Erkenning van de streekproductenmarkt op de Begijnhoffeesten – Dag van de Aardbei door 
Toerisme Diest in het kader van het provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie 
voor de promotie van typisch Vlaams-Brabantse producten. 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00021-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Nijswolkje aan de Markt van de Smaak 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 037_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0125 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 023 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2014-
0438-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 111_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0217-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 021 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0483-
BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 024 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0575-BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2020_12 
Betreft: tewerkstelling in de provinciedomeinen : stand van zaken 

RUIMTE 
gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-termijnsverlenging werven tgv coronacrisis 
Betreft: toekennen termijnsverlenging lopende werven tgv coronacrisis 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1109-BGP-DEP-01 
Betreft: Bierbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 november 2019, verleend 
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aan Cohousing Papiermoleken voor het bouwen van een cohousingsproject op de site van het 
voormalige Papiermoleken, gelegen Oaselaan 
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