
    

  

    

 
            

             
    

 
             

            

 
               
    

 
                

                
 

 
              

      

 
              
        

 
               

  

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 25 juni 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0177-BGP-DEP-01 
Betreft: Glabbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 februari 2020, verleend 
voor het wijzigen van een vergund bijgebouw en het bouwen van een zwembad/terras/tuinberging 
onder het terras (regularisatie), Dries 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0201-BGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 februari 2020, verleend voor 
het realiseren van 2 loten halfopen bebouwing en 1 lot open bebouwing, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0168-DEP-02 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de weigering van 19 maart 2018, voor het slopen van bijgebouwen en 
bouwen van een woning, Binnendries 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0223-BGP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 03 februari 2020, voor het wijzigen van de functie van 
toonzaal naar horeca, het heraanleggen van de parking en de regularisatie van de carport en een 
verharding, Brusselsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0228-BGP-DEP-01 
Betreft: Meise-beroep tegen de weigering van 02 maart 2020, voor het herbouwen van een 
bedrijfswoning op gewijzigde plaats met zonevreemdefunctiewijziging, Kapellelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0259-DEP-02 
Betreft: Bertem-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 29 mei 2017, afgeleverd voor het 
bouwen van 20 nieuwe appartementen met ondergrondse parkeergarage, Dorpstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0223-DEP-02 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de weigering van 12 april 2018, voor de sanering van een bestaande 
bergruimte, St. Jobsweg 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0218-BGP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 18 februari 2020, verleend voor het verkavelen van 
gronden, E. Van Der Veldestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0129-BGP-DEP-01 
Betreft: Merchtem-beroep van tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 december 2019, 
verleend voor het verkavelen van een perceel in vijf loten voor een open bebouwing en het aanleggen 
van rioleringen en openbare wegenis, Meerstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 071_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-1146-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2019006/20200608 
Betreft: openbare verkoop 7 garageboxen Binnenhof, Leuven via BIDDIT 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 055 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2020-0025-
BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 056 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-1053-
BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
directeur - ondersteuning 
Dossierkenmerk: OST-2020-IV-KS-Camera's provinciebestuur 
Betreft: Camera's provinciebestuur 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_33 
Betreft: beslissing over de tuchtsanctie 
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Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_21 
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris planoloog (dienst ruimtelijke planning) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_15 
Betreft: uitbreiding tewerkstelling van een personeelslid bij de dienst toerisme 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_16 
Betreft: wijziging tewerkstellingssituatie van een personeelslid en vacantverklaring van een halftijdse, 
contractuele functie van administratief medewerker bij de dienst erfgoed 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_16 
Betreft: invulling van de statutaire functie van opleidingsdirecteur bestuursschool (PIVO) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_17 
Betreft: invulling van een functie van technisch assistent facilitair beheer (dienst facilitair beheer) 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VT/NOM/G-2020-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening nominatieve subsidies voor "Boekenstoet" 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/heropening zwembaden provinciale domeinen-18387 
Betreft: Heropening zwembaden provinciale domeinen 

Dossierkenmerk: REC/IN/TOEWIJZEN GEBRUIKSRECHT BEGRAZING HET VINNE 2020-18363 
Betreft: Toewijzen gebruiksrecht gronden Het Vinne 2020 voor begrazing. 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0425. EROSIE 
Betreft: aanleg van organische dammen in het kader van erosiebestrijding op verschillende locaties in 
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de provincie Vlaams-Brabant arrondissement Leuven - gunning 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0428. EROSIE 
Betreft: Aanleg van organische dammen in het kader van erosiebestrijding op verschillende locaties in 
de provincie Vlaams-Brabant arrondissement Halle-Vilvoorde - gunning 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/D/19/20.0433 WERK Principebeslissing Veldbeek Schaffen 
Betreft: Vraag tot principebeslissing betreffende de gezamenlijke uitvoering van werken voor de 
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Veldbeek te Schaffen (Diest), met de 
partners Aquafin, watering van de Acht Beken en de Stad Diest 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/J/F/20.0400 OND Waterbodemverkenner 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst waterbodemverkenner 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200617/verlenging uitvoeringstermijn DBP 2018 en 2019 
Betreft: Vraag tot verlenging van de projectperiode van een aantal duurzame biodiversiteitsprojecten 
(DBP 2018 en DBP 2019) omwille van de uitzonderlijke preventiemaatregelen in het kader van de 
strijd tegen het coronavirus. 

Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2020-00001-1 
Betreft: Duurzame biodiversteitsprojecten 1- jarige (T2020) 

Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2020-00002-1 
Betreft: Subsidie: Duurzame biodiversteitsprojecten 2- jarige (T2020) 

Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2020-00003-1 
Betreft: Duurzame biodiversteitsprojecten 3- jarige (T2020) 

Dossierkenmerk: LM/DKP/G-2020-00001-1 
Betreft: Subsidie: Toekenning en vereffening van duurzame klimaatprojecten voor de periode 2020-
2022 
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ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2019001-SP Vilvoorde-Machelen - consensusnota 
Betreft: Strategisch Project Reconversie Vilvoorde-Machelen - consensusnota toekomstvisie 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00025 gunning onderhoud hard- en software fietstellers 
Betreft: Opdracht voor onderhoud van hard- en software van de fietstellers in de provincie Vlaams-
Brabant (raamovereenkomst) - gunning 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-BA-19-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Herinrichting speellandschap grote speeltuin in provinciedomein Kessel-lo 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-DO-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: aanstelling veiligheidscoördinator voor alle instellingen - goedkeuring dossier 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0952-AGP-DEP-02 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en wijziging van de natuurvegetatie 
voor het vellen van bomen (met boscompensatie) en vegetatiewijziging, Roosstraat 2B 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1133-AGPP-DEP-01 
Betreft: Roosdaal-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen voor de 
vroegtijdige hervergunning en verandering door de uitbreiding en omvorming van de varkensstal, 
uitbreiding met mestvaalt, bijkomende opslag mengmest, 2 silo's en opslag kunstmest, 
elektriciteitscabine, verhardingen en verwijderen oude stal, Monnikbosstraat 5 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1135-BGPP-DEP-02 
Betreft: Vilvoorde-beroep tegen de weigering van 25 november 2019, voor het regulariseren en 
uitbreiden van een paardenfokkerij met mestopslag, Schoewever 4 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0031-BIJ-DEP-01 
Betreft: Beersel-Verzoek tot bijstelling ingediend door de POVC voor de bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden na de evaluatie van de GPBV inrichting Aquafin nv Beersel, Albert 
Denystraat 161 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0077-AGPP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door Saint-Gobain Weber 
Belgium voor de verandering van de vergunning en bijstelling van de voorwaarden, Oostvaartdijk 10 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0167-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Q-lite voor het 
plaatsen van een ledverlicht uithangbord, Remisebosweg 1 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: SOC/WON/WOM-2013-00002-1 
Betreft: Het annuleren van een subsidie woonomgeving 

Dossierkenmerk: WON/SHM/TGK/KPST-2016-00009-1 
Betreft: Vereffening saldo tegemoetkoming huisvestingsinitiatieven door sociale 
huisvestingsmaatschappijen 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/8.2-2020-00001-1 NIET TOEKENNING COFINANCIERING AVATAR 
Betreft: Vraag tot co-financiering van het Interreg project AVATAR inzake een autonoom voertuig voor 
de binnenvaart. 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00004-1 
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D200625 
Betreft: Medailles jubilarissen en eeuwelingen 
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FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/037 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.06.25 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_05_Borstvoedingspauze 
Betreft: Borstvoedingspauzes van een personeelslid in het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_13 
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid in het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_13 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00008-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk H. Hart Kessel-Lo: herstel bliksemafleiding en dakwerken 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00022-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie -Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Nieuwenrode: herstel 
bliksemafleiding en dakwerken toren 

Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2019-00001-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Pastorie Haasrode: herstel daken en regenwaterafvoer bijgebouwen 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2020-00008-1 
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie 
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gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VIN-SP-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Vervangen stookolieketel door een warmtepomp in het pomphuis in provinciedomein Het 
Vinne 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00069-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00070-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00073-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/AD 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: pensionering 

Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/MM 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: loopbaanonderbreking voor corona-
ouderschapsverlof 

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_13_H4.0E_doorstorten_budget_claim_2.2 
Betreft: Doorstorten Housing For Zero Energy budget van rapport 2.2 naar andere projectpartners en 
provinciale diensten 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 014_schorsingsarrest 
Betreft: schorsingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-0380-
BGP-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 057 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0009-BEP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_36 
Betreft: jobstudenten uitleendienst 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_14 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van technisch assistent in Het Vinne 
via een vervangingscontract 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: OND/PFOB/2020/prikkelende vakantie/opdracht en overeenkomst 
Betreft: zomerscholen: opdracht en overeenkomst 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_35 
Betreft: wijziging contract van een personeelslid van de dienst facilitair beheer 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/2020/3.6.2.1.-18417 
Betreft: Indiening projectvoorstel in het kader van de Europees Sociaal Fonds oproep 472 
deputatievergadering van 25 juni 2020 
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