
    

  

    

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 23 juli 2020 

RUIMTE 

vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0308-BEP-DEP-01 
Betreft:  Wemmel-beroep tegen de vergunning van 05 maart 2020,         verleend voor   het aanleggen   van  
een terras op    de  2de verdieping, de Limburg     Stirumlaan 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0306-BEP-DEP-01 
Betreft:  Landen-beroep tegen de weigering     van 14 april    2020, voor   een bestemmingswijziging van een     
handelsruimte  tot  een studio   en aanpassen gevels, Stationsstraat    

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0297-BEP-DEP-01 
Betreft:  Steenokkerzeel-beroep tegen de vergunning onder      voorwaarden  van  23  maart 2020,   verleend  
voor  het vrijmaken van een doorgang, Boektsestraat      

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0311-BEP-DEP-01 
Betreft:  Meise-beroep tegen de weigering     van 30 maart 2020,     voor het   oprichten van een    carport  en  
serre, Oppemstraat  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0307-BEP-DEP-01 
Betreft:  Kampenhout-beroep  tegen de weigering van 27      april 2020, voor    het bouwen   van  een  
meergezinswoning, Torfbroeklaan  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0317-BEP-DEP-01 
Betreft:  Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 maart          2020, verleend   voor  het  
verbouwen/ombouwen van een    woning  naar 2 appartementen,    Frans  Van der   Steenstraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0319-BEP-DEP-01 
Betreft:  Sint-Pieters-Leeuw-beroep  tegen de vergunning onder     voorwaarden  van  16  maart  2020,  
verleend voor het bouwen van      een studentenhuisvesting met    cafetaria,  Kasteelstraat 
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Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0250-BEP-DEP-01 
Betreft:  Asse-beroep tegen de vergunning van 27 januari 2020,         verleend voor   het verbouwen   van  een  
appartement en een    garage naar bureel, Cesar     Van  Malderenstraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0266-BGP-DEP-01 
Betreft:  Lubbeek-beroep tegen de weigering     van 02 maart    2020,  verleend  voor het   afbreken  van  een  
handelspand, 2 eengezinswoningen, opslagruimten en een       loods  en  het bouwen van een     
meergezinswoning met   15  woonentiteiten,  een  handelsruimte  en een   ondergrondse  parking,  
Diestsesteenweg 

STAFDIENSTEN 

juridische dienst 
Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2019 062_vernietigingsarrest  
Betreft:  vernietigingsarrest Raad   voor Vergunningsbetwistingen kenmerk    ROM: RMT-VGN-2018 -
1068-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2019 076_vernietigingsarrest  
Betreft:  vernietigingsarrest Raad   voor Vergunningsbetwistingen kenmerk    ROM: RMT-VGN-2018 -
1380-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk:  JUR/R/OVC/2020 053  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-2019-
0590-BGPP-DEP-02 

Dossierkenmerk:  JUR/R/ROM/2020 058  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-BB-2017-
0040-DEP-02 

Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2020 022  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-2019-
0678-BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 

facilitair beheer 
Dossierkenmerk:  2020004_C_catering_FAC 
Betreft:  Concessieopdracht voor het uitvoeren van      cateringprestaties in het    provinciehuis.  Opschorten  
concessievergoeding. 

deputatievergadering van 23 juli 2020 



    

  

 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk:  P&O_KD_2020_39 
Betreft:  voorstel voor   de invulling van een functie van administratief        medewerker  (PIVO) 

Dossierkenmerk:  P&O_MC2020_20 
Betreft:  Invulling van   een functie van bestuurssecretaris personeelsbeleid      (dienst  personeel  en  
organisatie) 

RUIMTE 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk:  RMT-RUBY-RBP-2020-00002-DEP-01 
Betreft:  Beleidsplan Ruimte   Asse -  advies conceptnota  

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

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0243-AGP-DEP-01 
Betreft:  Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige    handelingen  ingediend door   Lukoil Belgium   voor het   
plaatsen van een AdBlue verdeelinstallatie horende bij        een tankstation,   Leuvensesteenweg 311  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0286-AEP-DEP-01 
Betreft:  Opwijk-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen     en activiteiten ingediend    door  Aquafin  nv  voor  
het uitbreiden   en verlengen van de tijdelijke bronbemaling       tijdens de bouw    van de RWZI,    Kouterbaan  
zn 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0292-AGP-DEP-01 
Betreft:  Beersel-Aanvraag voor stedenbouwkundige    handelingen  en  het verkavelen   van  gronden  
ingediend door Park Neerdorp voor de verkaveling van Park Neerdorp           met  bijhorende  
infrastructuurwerken, G. Demeurslaan zn    

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0299-AEP-DEP-01 
Betreft:  Kraainem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen,     voor  het uitbreiden van een     
eengezinswoning, Jozef Van Hovestraat     12 
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Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0304-AEP-DEP-01 
Betreft:  Grimbergen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen     ingediend door Aquafin    nv  voor  het  
uitbreiden van de RWZI     met  een PE-tank en compressoren, Cokeriestraat      7 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0327-AEP-DEP-01 
Betreft:  Aarschot-Aanvraag voor stedenbouwkundige    handelingen  en  vegetatiewijziging ingediend   
door Provincie   Vlaams-Brabant voor het uitvoeren van herstellingswerken       aan  de  oever  van  de Grote   
Motte, Tieltseweg 189    - 191 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0362-AEP-DEP-01 
Betreft:  Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige    handelingen  ingediend door de Tiense     
Suikerraffinaderij inzake   het bouwen   van nieuwe   tanken,  een verdunningsstation   en een   elektrisch  
lokaal, Aandorenstraat   1 

KENNISECONOMIE 

onderwijs 
Dossierkenmerk:  KEN/OND/OR/ML/PISO/TTC SUKARTI   SJ  2020-2021 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen en tafeltennisclub    SUKARTI :   
samenwerkingsovereenkomst schooljaar 2020-2021   

FINANCIEN 

budget en betalingen 
Dossierkenmerk:  Fin/bb/20/044 
Betreft:  Colruyt  NV -  promessekaart Lieven Goes    

Dossierkenmerk:  Fin/bb/20/045 
Betreft:  Bestelbonnen  goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst        (juni 2020)  

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk:  Fin/ere/20/040 
Betreft:  de begroting 2021 van de Grieks-orthodoxe       kerkfabriek  Heilige  Marina  te Schaarbeek  

Dossierkenmerk:  Fin/ere/20/041 
Betreft:  de begroting 2021 van de bisschoppelijke Russisch-orthodoxe        kerkfabriek  Sint-Nikolaas te   
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Elsene 

Dossierkenmerk:  Fin/ere/20/042 
Betreft:  de begroting 2021 van de Grieks-orthodoxe       kerkfabriek  Sint-Jan-Baptist te   Sint-Jans-
Molenbeek 

Dossierkenmerk: Fin/ere/20/043 
Betreft: de begroting 2021 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Sint-Anna te Brussel 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/039 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.07.23 

RUIMTE 

waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/13/2020-0659-WAT 4453 MACHT 
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag van De Werkvennootschap om aan de onbevaarbare 
waterlopen van de tweede categorie inrichtingswerken uit te voeren 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0949-EVAL-DEP-01 
Betreft: kennisgeving verslag POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) na GPBV 
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) evaluatie van de inrichting voor 
biologische grondreiniging te Grimbergen 

MENS 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00083-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00084-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 
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Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00085-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00086-1 
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-33 
Betreft: Toekenning van de renovatielening 

KENNISECONOMIE 

onderwijs 
Dossierkenmerk:  OND/PFOB/2020/EB/zomerscholen_materiële fout  
Betreft:  rechtzetting materiële fout    dossier OND/PFOB/2020/prikkelende   vakantie/opdracht en   
overeenkomst 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk:  LAN/BMK/G-2020-00002-1 
Betreft:  Uitbetaling coronaforfait Boeren met Klasse 1ste semester 2020        

FINANCIEN 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk:  FIN-IMD-2020-02 
Betreft:  advies over de jaarrekening 2018 van de instelling voor          morele  dienstverlening Vlaams- 
Brabant 

Dossierkenmerk:  FIN/ERE-2020-00011-1 
Betreft:  Voorlopige  twaalfden  voor de instelling voor morele      dienstverlening Vlaams-Brabant  
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