
    

  

    

 
            

         

 
               

  

 
                

  

 
             

           

 
              

 

 
              

  

 
              

            

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 28 mei 2020 

RUIMTE 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0189-BEP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-beroep van Roxanne Debaste tegen de weigering van 26 februari 2020, 
voor het bouwen van een woning in halfopen bebouwing, Bredestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0183-BEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-beroep tegen de weigering van 03 maart 2020, voor het bouwen van een woning 
lot 7, Brouwerijstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0184-BEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-beroep tegen de weigering van 03 maart 2020, voor het bouwen van een woning -
lot 8, Brouwerijstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0117-BGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 januari 2020, verleend voor 
het bouwen van 3 grondgebonden woningen en 2 appartementen na ontbossing, Beversluis 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0192-BEP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de weigering van 03 maart 2020, voor het bouwen van een 
eengezinswoning, Kastelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0197-BEP-DEP-01 
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning van 11 februari 2020, verleend voor het regulariseren van 
een kippenhok, Nellekenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0125-BGP-DEP-01 
Betreft: Lennik-beroep tegen de weigering van 21 januari 2020, voor de afbraak van bestaande 
bijgebouwen en bouwen van een nieuw bijgebouw met afwijking op de verkavelingsvoorschriften, 
Rosweg 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0185-BEP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de weigering van 10 februari 2020, voor het verbouwen en uitbreiden 
van een handelshuis tot meergezinswoning met commercieel gelijkvloers en 3 appartementen, 
Brusselstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0096-BGP-DEP-01 
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de weigering van 03 januari 2020, voor het verbouwen en 
uitbreiden van twee eengezinswoningen, de bouw van een nieuwe woning, de inrichting van 
constructies voor waterbeheersing en de aanplanting van een boomgaard, Beekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0030-BGP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-beroep tegen de weigering van 02 december 2019, voor het verkavelen van 
gronden - 15 kavels, Streekbaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1076-BGPP-DEP-01 
Betreft: Glabbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 november 2019 voor het 
uitbreiden van een varkenshouderij en het actualiseren van de ingedeelde inrichtingen, gelegen 
Zuurbemde 

FINANCIEN 

budget en betalingen 
Dossierkenmerk: FIN-BB-20-02 
Betreft: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 23 juni 2020 

Dossierkenmerk: FIN-BB-20-04 
Betreft: Nieuwe of gewijzigde nominatieve subsidies 2020-2025 van 23 juni 2020 

RUIMTE 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0170-BEP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 februari 2020, verleend 
voor het bouwen van 4 groothandelsruimtes, het aanleggen van verharding en een HS-cabine, 
Mechelsesteenweg 
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STAFDIENSTEN 

communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/intranet/consultancy/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor het ontwikkelen van digitale architectuur en functioneel concept voor 
het intranet van het provinciebestuur Vlaams-Brabant en de begeleiding tijdens de realisatiefase 
(raamovereenkomst). Gunning. 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20200506 
Betreft: lichten van de beloften project "Fietssnelweg F 24 Leuven-Tienen - deel 2 

Dossierkenmerk: JUR/V/ZOUT/2019024/20191210 
Betreft: vestigen erfdienstbaarheden en verkoop delen van perceel te Zoutleeuw 1ste afdeling sectie 
C 251 B voor Interleuven 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 044 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-
0236-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 045 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2020-0045-BGP-BS-
01 

ONDERSTEUNING 

directeur - ondersteuning 
Dossierkenmerk: OST-DIR-EG-OB01 
Betreft: Rapport organisatiebeheersing 2019 

facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020043_O_kipwagen_containers_VIN/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor de levering van een kipwagen met containers voor het 
provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw: - gunning. 
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personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&OEV2020_2 
Betreft: ontslagdossier 

Dossierkenmerk: P&O_AL2020_16 
Betreft: feedbackcyclus 2019-2020 decretale graden: functioneringsgesprekken 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_31 
Betreft: verlenging tewerkstelling van de deskundige erfgoed-archeologiedagen (dienst erfgoed) 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_15 
Betreft: invulling van de functie van technisch hoofdassistent groenonderhoud via waarneming hogere 
functie. 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_26 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris detailhandelscoach (dienst economie) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_27 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van deskundige wonen (dienst wonen) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_28 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris provinciedomein (Halve Maan Diest) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_13 
Betreft: Voorstel tot wijziging van het selectieprogramma voor de selecties van technisch assistent 
facilitair beheer en bestuurssecretaris personeelsbeleid (directie ondersteuning) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_14 
Betreft: aanstelling van een technisch assistent seizoenmedewerk(st)er – proefcentrum Pamel 

Dossierkenmerk: P&O_NB2020_2 
Betreft: Wijzigen van de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
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VRIJE TIJD 

directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/18182 
Betreft: De nominatieve subsidie aan vzw 't Smiske voor 'taalstimulering via kinderliedjes in 
basisscholen' 

Dossierkenmerk: VLK/G-2020-00029-1 
Betreft: gezamenlijke vereffening projecten taalstimulering 

recreatie 
Dossierkenmerk: KLO/2020/aanpassing openingsuren provinciedomein Kessel-Lo-18175 
Betreft: Aanpassing openingsuren provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: REC/IN/2020/houtverkoop-18079 
Betreft: Houtverkoop 2020 Het Vinne 

Dossierkenmerk: REC/IN/BEGRAZING OP DOMEIN HET VINNE 2020-18158 
Betreft: Het Vinne - verlenen van gebruiksrecht van percelen voor begrazing in het kader van het 
natuurbeheerplan 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00021-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Wivina Overwinden: herstel daken en hanggoot; plaatsen van 
ankerpunten en ladderhaken 

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2020-00004-1 
Betreft: Nominatieve subsidie IOED Pajottenland & Zennevallei 2020 

Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2018-00021-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Manège Rijschoolstraat Leuven: herstel voorgevel (fase 2) 

Dossierkenmerk: ERF/JDC/20/18231 
Betreft: Verantwoording toegekende subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed aan het 
Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant 
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RUIMTE 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200519/vraag tot verlening van de projectperiode van de subsidies NOS 
Betreft: Vraag tot verlenging van de projectperiode van de subsidies Natuur Op School omwille van de 
uitzonderlijke preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-201507 - Gunning warmtenetscreening Aarschot 
Betreft: Gunning warmtenetscreening Aarschot - actualisatie en doorstart 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00019 dienstenopdracht opmaak start- en projectnota FSW 
Leuven -Mechelen gunning 
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 
optimalisatie van de F8 (fietssnelweg tussen Leuven en Mechelen - gunning 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00023 
Betreft: Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F2 
Brussel-Gent (van stations Sint-Martens-Bodegem tot station Ternat): goedkeuring van het bestek en 
de voorwaarden en wijze van gunning. 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1100-AGPP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken - Aanvraag voor de bouw en uitbating van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie 
en een vegetatiewijziging, Bauwelstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0049-BGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 26 november 2019 voor het inrichten van een 
tankstation voor vrachtwagens, gelegen Hamelendreef 70 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0078-AEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor de aanleg van 
verhardingen, de bouw van een poolhouse en een zwembad, wijzigingen aan de zijgevel en het dak 
van de woning, Beukenstraat 120 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0128-AEP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen door Puratos voor het 
plaatsen van een ijswatertank, Industrialaan 25 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0171-AEP-DEP-01 
Betreft: Londerzeel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het bouwen van 
een bedrijfswoning en de uitbreiding van een loods, Eshagestraat 32 

MENS 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-10-1 
Betreft: Toekenning van een renteloze renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-9-1 
Betreft: Toekenning van een renteloze renovatielening 

Dossierkenmerk: WON/HVI/PR-2020-00001-1 
Betreft: Niet-toekenning subsidieaanvraag in het kader van het provinciaal reglement ter stimulering 
van huisvestingsinitiatieven door lokale besturen 

Dossierkenmerk: WON/SHM/TGK/VT-2020-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf tegemoetkoming voortraject omvorming gebouwen 
met andere bestemming van de eerste selectieronde 2020 

Dossierkenmerk: MNS-WON-LWB-1-2019-VERANTWOORDING 
Betreft: Besluit individuele verantwoording subsidie LWB 2019 project Regionaal woonbeleid 
Vilvoorde-Machelen 

Dossierkenmerk: WON/WOM-2016-00004-1 
Betreft: Het annuleren van een subsidie woonomgeving 
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FINANCIEN 

budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/031 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (april 2020) 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/030 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.05.28 

ONDERSTEUNING 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_27 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid van de dienst personeel en 
organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_07 
Betreft: cumulaanvraag 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_29 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid van de dienst personeel en 
organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_30 
Betreft: wijziging vervangingscontracten van een personeelslid van de dienst waterlopen 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_32 
Betreft: wijzing startdatum seizoenmedewerkers 

Dossierkenmerk: P&O_IGM_2020_05 
Betreft: tegemoetkoming medische kosten 

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_09 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 juni 2020, van het rustpensioen van een gewezen lid van de 
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deputatie. 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_09 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling PC materiaal - aanpassing bestelling 
Betreft: Aanpassing van de eerder goedgekeurde bestelbon door een wijziging in de beschikbaarheid 
van producten bij de leverancier - afname binnen raamcontract 

VRIJE TIJD 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/18188 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Heverlee (kerk Onbevlekt Hart van Maria) 

RUIMTE 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00022 vrijgave borg dienstweg Het Vinne Zoutleeuw 
Betreft: Vrijgave borg van de opdracht "Uitvoeren van een studieopdracht voor de aanleg van een 
dienstweg in het provinciedomein "Het Vinne" te Zoutleeuw" 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00024 vrijgave borg opmaak startnota langs spoorlijnen 50 en 
50A 
Betreft: Vrijgave borg van de opdracht "Dienstenopdracht voor de aanstelling van een studiebureau 
voor de opmaak van een startnota in het kader van de fietssnelweg langs respectievelijk de 
spoorlijnen 50 en 50A en de opmaak van een projectnota voor het segment van de fietssnelweg langs 
spoorlijn 50 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het station van Sint-Martens-Bodegem" 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-gebouwenverantwoordelijken-goedkeuring-04 
Betreft: Patrimonium Provinciebestuur - Actualisatie lijst gebouwenverantwoordelijken 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0882-AGPP-DEP-02 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door Feilo Sylvania Lighting Belgium 
voor de actualisatie en hernieuwing van de vergunning, gelegen Industriepark 13 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0007-BGP-DEP-03 
Betreft: Kortenaken-beroep van Sam Voet, advocaat namens Véronique Peeters tegen de weigering 
van 25 november 2019 voor het verkavelen van de bebouwde percelen, gelegen Halensebaan 124 -
rechtzetting notulen 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0284-MLD-DEP-01 
Betreft: Lennik-Melding ingediend door Lenniks Slachthuis voor de gehele overdracht van de 
vergunning verleend aan Slachtingen Lennik bvba naar Lenniks Slachthuis, Lombeeksesteenweg 15 
bus 2 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0289-BEP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 februari 2020 voor 
het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, Weerstandsstraat 2 

MENS 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00054-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00055-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00056-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-22 
Betreft: Toekenning van renovatieleningen 
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PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2020/JVH/8-aanstelling docent vaardigheden 
Betreft: Aanstelling docent vaardigheden 

KENNISECONOMIE 

onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/HE 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: pensionering 

RUIMTE 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0160-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 05 februari 2020, voor de regularisatie voor 
wijzigen aantal woongelegenheden van 12 naar 13 wooneenheden en het bijplaatsen van 9 vensters 
in de voorgevel, het duplexappartement op de 1ste en 2de verdieping wordt opgesplitst in 2 aparte 
woongelegenheden met elk 1 slaapkamer, Marie Christinastraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0161-BEP-DEP-01 
Betreft: Oud-Heverlee-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 1 februari 2020, voor de 
regularisatie van een kleine verbouwing met functiewijziging zonder het aantal woongelegenheden, 
Blandenstraat 131 en 131A 

STAFDIENSTEN 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 046_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2014-0367-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 055_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2018-0160-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 050 
Betreft: provincie Vlaams-Brabant/De Keerskorf nv dagvaarding rechtbank eerste aanleg te Leuven 

deputatievergadering van 28 mei 2020 



    

  
       

  
         

  
         

 

  
      

 
             
               

              
 

  
 

          

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 080_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0025-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 046 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0641-
BGP-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 049 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
1122-BEP-DEP-01 

VRIJE TIJD 

recreatie 
Dossierkenmerk: REC/AVP/2020/opening speeltuinen/sportterrein/kampen/markten-18248 
Betreft: Opening speeltuinen/sportterrein/kampen/markten op de provinciedomeinen Vlaams-Brabant 

RUIMTE 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0010-BGP-DEP-03 
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 november 2019 voor de 
werken voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool 't Rakkertje, het plaatsen van een luifel 
op de speelplaats, het plaatsen van een fietsenstalling en het plaatsen van een fietsenberging, 
Assesteenweg 123 

ONDERSTEUNING 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_33 
Betreft: wijziging van de vervangingsovereenkomsten van een personeelslid van Het Vinne 
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