
    

  

    

 
              

  

 
              

    

 
            

            

 
               

 
               

   

 
             

             

 
              

        

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 4 juni 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0137-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 13 januari 2020, voor het creëren van een 
bebouwbaar lot, Hellekouterweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0220-BEP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-beroep tegen de weigering van 18 februari 2020, voor het omvormen van een 
ééngezinswoning naar een meergezinswoning, Bolwerkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0063-BGP-DEP-01 
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 december 2019, verleend 
voor een bijstelling verkavelingsvergunning goedgekeurd door de BD op 8 maart 1967, Bosstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0231-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 24 februari 2020, voor het uitbreiden van een woning, 
Welkomstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0158-BGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 22 januari 2020, voor het verbouwen van een woning 
en loods, A. Vaucampslaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0144-BGP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 januari 2020, verleend aan 
D & V Woonprojecten voor het bouwen van 8 appartementen en 2 woningen, Leuvensebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0239-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep van Greta Willems tegen de weigering van 10 maart 2020, voor het 
aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op de voorgevel, Leuvenselaan 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0233-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 maart 2020 voor het plaatsen 
van een rolluik, Grote Markt 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0232-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep, tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 februari 2020, verleend voor 
het plaatsen van een dakterras en vluchtbordessen, Bondgenotenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2014-0460-DEP-03 
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 11 augustus 2014 voor het verleggen van een 
toegangsweg naar een bos, Kapeldreef 46A (toegangsweg bos en woning) 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0222-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 februari 2020, verleend voor 
het verbouwen van een eengezinswoning tot een meergezinswoning, Nerviersstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0149-BGP-DEP-01 
Betreft: Boutersem-beroep tegen de weigering van 21 januari 2020, voor het slopen van een 
autogarage en het verkavelen van het terrein in vier loten, Boskouterstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0147-BGP-DEP-01 
Betreft: Boutersem-beroep tegen de weigering van 21 januari 2020, voor het slopen van een woning 
en nieuwe verkaveling 6 loten, Boskouterstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0133-BGP-DEP-01 
Betreft: Oud-Heverlee-beroep tegen de weigering van 21 januari 2020, voor het afsplitsen van een 
achterliggend bouwlot voor open bebouwing met een gelijkvloers en eventueel dak- en 
kelderverdieping, Broekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0214-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 12 februari 2020, voor het verbouwen van een 
horecazaak met woonst en opslagplaats naar meergezinswoning met 2 woonentiteiten en een atelier, 
Alsembergsesteenweg 
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STAFDIENSTEN 
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Dossierkenmerk: IDPB/2005/WD/RA heropstart provinciehuis n.a.v. COVID 19 
Betreft: Risicoanalyse heropstart provinciehuis n.a.v. COVID 19 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&OEV2020-1 
Betreft: nieuwe beheersovereenkomst en statuten voor Vlabinvest APB. 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_28 
Betreft: wijziging van de vervangingsovereenkomsten van een personeelslid van de juridische dienst 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_29 
Betreft: invulling van een functie van deskundige onderwijs (dienst onderwijs) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_30 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris dataspecialist (dienst informatica) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_03 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid in De Wijnpers 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_07 
Betreft: aanstelling van animatoren in het provinciedomein Huizingen (zomer 2020) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/CSMARTINFRA/principe 
Betreft: Deelname aan de raamovereenkomst C-Smart voor de aankoop van ICT infrastructuur 

Dossierkenmerk: INF/VERA/jaarrekening 2019 
Betreft: advies jaarrekening 2019 VERA 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/18233 
Betreft: Projectoproep Lezen op School 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00022-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Meuzegem (Wolvertem): herstel 
glasramen (fase 1) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0364 EROSIE 
Betreft: vereffening subsidie erosiebestrijdingswerken - de aanleg van twee aarden dammen met 
telkens een erosiepoel, en een geprofileerde grasstrook, ter bescherming van Bloemendal en 
Elfbunderslaan (project 'erosiebestrijding Bloemendal') 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-201507- Kennisname rapport oriënterende warmtenetscreening 
Diest 
Betreft: Raamcontract oriënterende warmtenetscreenings - kennisname rapport Diest 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2020001-Raamcontract MER 
Betreft: Raamovereenkomst in functie van het uitvoeren van (delen van) milieubeoordelingen 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00014-DEP-01 
Betreft: Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijke uitvoeringsplan: De Kom-Oost Wijziging B 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0791-AGP-DEP-02 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door EcoWerf voor de 
inrichting van een parkeerterrein en ovatonde en het herinrichten van de inkom op de ecowerf-site, 
Aarschotsesteenweg 210 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1087-AGPP-DEP-02 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen ingediend 
door Affilips voor de uitbreiding van een bestaande industriehal en de uitbreiding met een nieuwe 
productie-eenheid t.h.v. gieterij 5 met aanhorigheden, het bouwen van een nieuwe luifel en hal en de 
actualisatie van de vergunning voor uitbating van ingedeelde activiteiten, Biezenstraat 26 - 31 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0038-BGPP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 02 december 2019 voor de exploitatie van een 
paardenstal en een pensionstal en tot sloop van bijgebouwen en het bouwen van paardenstal met 
mestvaalt en verharding en tot herlokalisatie van een stapmolen met buitenpiste, Waarbeek 71 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/KB/EVEN/Doe-Beurs 
Betreft: Goedkeuring tot organiseren van doe-beurs 2021 

Dossierkenmerk: OND/OFO/G-2020-00001-1 
Betreft: Toekenning, vereffening en niet-toekenning van subsidies inzake reglement Ondersteuning 
Flankerende Onderwijsprojecten. 

economie 
Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1/G-2020-00001-1 
Betreft: Versterking handelskernen 

FEDERALE OVERHEID 
Afdeling Vlaams-Brabant 
Dossierkenmerk: FED/DMV/sen/ea/20200518/fietsverlichtingscampagne2020-2021 
Betreft: Sensibiliserende actie voor zichtbaarheid in het verkeer ‘Fietslicht aan en gaan’ in schooljaar 
2020-2021, gericht op jongeren van 12-18 jaar - aankoop en gunning van fietslampjes, 
spaakreflectoren, fietscontrolekaarten, V-borden en affiches voor secundaire scholen en politiezones 
in Vlaams-Brabant 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D200604 
Betreft: Medailles jubilarissen en eeuwelingen 
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FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/032 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.06.04 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_34 
Betreft: wijziging reden vervangingsovereenkomst van een personeelslid in het provinciedomein te 
Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_AO_05 
Betreft: Arbeidsongevallen 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_10 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/kosten eigen waterwinning Halve Maan Diest 2020-18247 
Betreft: Vastlegging eigen waterwinning Halve Maan Diest 2020 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/18219 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Langdorp-Gijmel (kerk) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/O/E/DAOW/20.0376 WERK Vrijgave borg 
Betreft: Vrijgave borg voor de opdracht van de topografische opmeting van dwarsprofielen van 
waterlopen voor de opmaak van de digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MENS/WON-2020-Samenwerking inspiratiedag coöperatief wonen 28 
november 2020 
Betreft: Samenwerking met Coopkracht vzw voor de organisatie van de inspiratiedag coöperatief 
wonen 28 november 2020 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00057-1 
Betreft: Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00060-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00061-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-23 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

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

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

FEDERALE OVERHEID 
Afdeling Vlaams-Brabant 
Dossierkenmerk: FED/TOMBOLA/ROTARY/2020 
Betreft: Aanvraag vergunning Eindejaarskalender – Rotary Club Leuven 
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RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ2017001-Lembeek-Noord-definitieve vaststelling 
Betreft: Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lembeek-Noord' - definitieve vaststelling 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0067-AGPP-DEP-01 
Betreft: Bekkevoort-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichtingen en 
vegetatiewijzigingen voor de vroegtijdige hervergunning en de uitbreiding met een vleesvarkensstal 
met een bijhorend biobed en een extern mestopslagbassin, gelegen Hertstraat 7A 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: REC/AVP/2020/start provinciedomeinen 2020-18266 
Betreft: Start provinciedomeinen 2020 

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00026 
Betreft: Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F24 
Leuven-Tienen: goedkeuring van de bestekwijzigingen. 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/HV/TS 
Betreft: Beslissing met betrekking tot de tuchtstraf van een personeelslid van De Wijnpers - provinciaal 
onderwijs Leuven 

deputatievergadering van 4 juni 2020 


