
    

  

    

 
              

     

 
           

            
 

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 6 augustus 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0336-BEP-DEP-01 
Betreft:  Tienen-beroep tegen de weigering     van 21 april 2020, voor      het verbouwen   van  een woning met    
praktijk tot 3 appartementen,     Sint-Martinusstraat 46  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0331-BEP-DEP-01 
Betreft:  Herent-beroep tegen   de weigering van 06 april 2020,       voor  het uitbreiden van een     stal, Kleine   
Spekstraat. 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0279-BGP-DEP-01 
Betreft:  Roosdaal-beroep tegen de weigering van 16 maart 2020, voor          het  bouwen  van  een  
meergezinswoning met   2 wooneenheden en een kantoorruimte na het        slopen  van  de  bestaande  
bebouwing, Strijtemplein  

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0325-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning van 23 maart 2020, verleend voor het verbouwen van 
een eengezinswoning tot een meergezinswoning, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0109-BEP-DEP-03 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 december 2019, 
verleend voor het oprichten van 9 sociale woongebouwen (54 appartementen) met ondergrondse 
parking, Luitberg 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0335-BEP-DEP-01 
Betreft:  Bertem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 maart          2020, verleend   voor  
het uitbreiden   van een woning,    Weygenstraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0283-BGP-DEP-01 
Betreft:  Hoeilaart-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning      van  17  februari  2020,  verleend  voor  
regularisatie verbouwing vrijstaande eengezinswoning,     verbouwen en optrekken van bijgebouwen      en  
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aanleggen van de tuin, Brusselsesteenweg 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0324-BEP-DEP-01 
Betreft:  Leuven-beroep tegen de weigering van 03 april 2020,         voor  het slopen van een     
eengezinswoning en nieuwbouw van 7 bedrijfsunits, Wijgmaalsesteenweg       

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0330-BEP-DEP-01 
Betreft:  Leuven-beroep tegen de weigering van 20 maart 2020, voor          het  slopen  en  heropbouwen  van  
een eengezinswoning,   Leuvensestraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0275-BGP-DEP-01 
Betreft:  Diest-beroep tegen de weigering     van 27 januari 2020, voor      het verkavelen   van een eigendom    
in 3 loten, 2 loten voor       open  bebouwing voor   meergezinswoningen met   uitsluiting van   het derde lot    
wegens bebouwd, Halensebaan   

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0326-BEP-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel-beroep tegen de weigering van 16 maart 2020, voor het wijzigen van een 
vergund handelsgeheel - assortimentswijziging, Mulslaan 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0337-BEP-DEP-01 
Betreft:  Asse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 maart          2020, verleend   voor  het  
bouwen van een meergezinswoning     (8 appartementen), Raymond    Pelgrimslaan 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0291-BGP-DEP-01 
Betreft:  Opwijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden       van  17  februari  2020,  verleend  voor  
het omvormen van de oude      turnzaal tot een ontmoetingsruimte, het      aanleggen van een brandweg,     het  
aanleggen van parkeerplaatsen, het plaatsen van een        omheining en het    vellen van een    boom, Stwg.   
op Aalst  

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0272-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de weigering van 05 maart 2020, voor een verkavelingsaanvraag voor 
het oprichten van één halfopen bebouwing op lot 1 voor een residentiële meergezinswoning met 
familiaal karakter, Neeralfenestraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0010-BGP-DEP-04 
Betreft:  Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 november 2019,           verleend 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 
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Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0281-BGP-DEP-01 
Betreft:  Tervuren-beroep tegen de weigering van 23 maart 2020, voor          het  omvormen  van  de  
bestaande bedrijfsruimten tot een woonproject met behoud        van  de  ondergrondse  parkeergarage,  
Tabakbergstraat 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk:  DVT/VLK/2020/17248/gunning 
Betreft:  overheidsopdracht 'OKAN   in actie'  

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/TM/SR  2020-2021 
Betreft:  Wijziging van het    schoolreglement  van het Provinciaal instituut     voor  secundair  onderwijs  te  
Tienen 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  WIJ/TM/SR 2020-2021  
Betreft:  Wijziging van het    schoolreglement  van De Wijnpers -    provinciaal  onderwijs  Leuven 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk:  JUR/R/MOB/2020 069  
Betreft:  verzoekschrift  tot schorsing bij    UDN bij   de Raad van State     wegens  niet-gunning  
dienstenopdracht 

Dossierkenmerk:  JUR/R/ROM/2019 081_vernietigingsarrest  
Betreft:  vernietigingsarrest Raad   voor Vergunningsbetwistingen kenmerk    ROM: RMT-VGN-BB-2016 -
0365-DEP-02 

Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2019 052_vernietigingsarrest  
Betreft:  vernietigingsarrest Raad   voor Vergunningsbetwistingen kenmerk    ROM: RMT-VGN-2018 -
0523-BGP-DEP-01 
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Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2020 011_schorsingsarrest  
Betreft:  schorsingsarrest Raad voor    Vergunningsbetwistingen kenmerk   ROM: RMT-VGN-2019-0318 -
BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2020 065  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-2019-
0764-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2020 067  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-2019-
0784-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk:  JUR/R/VGN/2020 068  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-2020-
0437-BGP-BS-01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk:  2020058_R_beschermingsmateriaal_FAC/gunning 
Betreft:  Raamovereenkomst voor het leveren     van beschermingsmateriaal   voor alle   provinciale
instellingen van het provinciebestuur     van Vlaams-Brabant.   Gunning. 

 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk:  P&O_KD_2020_40 
Betreft:  Invulling van   een functie van bestuurssecretaris planoloog      (dienst  ruimtelijke  planning) 

informatica 
Dossierkenmerk:  INF/BUR/CSMARTINFRA/Gunning 
Betreft:  Raamovereenkomst C-Smart voor de aankoop      van ICT   infrastructuur  - plaatsing  van  de  
opdracht en eerste afname     binnen raamovereenkomst  

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk:  RMT/WAT/M/59/20.0534 BELEID Beroep van de      deputatie 
Betreft:  Beroep  van de   deputatie tegen de vergunning afgeleverd      door  de  gemeente  Tremelo met   als  
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omgevingsloketnummer OMV_2020044548 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0178-AGPP-DEP-01 
Betreft:  Meise-Aanvraag voor   stedenbouwkundige  handelingen  en  ingedeelde inrichtingen   en  
activiteiten ingediend   door Stephex en Co en Stephex Stables        voor de regularisatie    van  verbouwing  
en functiewijziging van het OLV hof, uitbreiding van         het OLV   hof,  verbouwing  en  uitbreiding van   
schuur naar kantoorruimte, nieuwbouw van twee paardenstallen,        de regularisatie van gebouw     C  en  de  
(her)aanleg van verhardingen, Lovegemstraat 8     

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0288-BGP-DEP-01 
Betreft:  Zemst-beroep  tegen  de weigering van 23     maart  2020,  voor het   verkavelen  van  een perceel   in  
een lot voor halfopen bebouwing,      Herlaarhof 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0328-BEP-DEP-01 
Betreft:  Halle-beroep  tegen de   vergunning onder voorwaarden    van  24  april  2020, verleend   voor een   
regularisatie uitbreiding eengezinswoning,    Auguste Demaeghtlaan 46 /vergunnen     met  voorwaarden. 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0334-BEP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 maart 2020, verleend voor de 
afbraak van de carport, de regularisatie van de overgebleven verharding van het overdekt terras en 
van het tuinhuis en het oprichten van een tweede bijgebouw, Herrestraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0412-AEP-DEP-01 
Betreft:  Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige    handelingen  ingediend  door  Katholieke  
Universiteit Leuven voor    het bouwen van een dronecage, Celestijnenlaan 300B       

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-36 
Betreft:  Herziening renovatielening  

Dossierkenmerk:  MNS/WON/VLAB/2020/aanstelling en   vervanging  leden  beoordelingscomité 
Betreft:  Aanstelling en vervanging leden beoordelingscomité      Vlabinvest  autonoom  provinciebedrijf 
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FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk:  Fin/ontv/20/046 
Betreft:  de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen      en  creditnota’s: 2020.08.06  

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk:  2020044_R_inktpatronen_FAC/gunning 
Betreft:  Raamovereenkomst voor het leveren     van originele inktpatronen    en  toebehoren  voor alle   
instellingen van het provinciebestuur     van Vlaams-Brabant:   gunning 

Dossierkenmerk:  2020068_O_picknicktafels_KLO 
Betreft:  Overheidsopdracht voor de levering en de montage        van  picknicktafels  voor het   
provinciedomein te Kessel-Lo: -    goedkeuring van   de voorwaarden   en  wijze  van  gunnen;  - goedkeuring  
van de   lijst van   de  aan  te  schrijven firma's.  

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk:  P&0_KVM2020_03 
Betreft:  Vermoedelijke genezingsdatum   medewerker PISO na arbeidsongeval     van  11/02/2020 

Dossierkenmerk:  P&O_CV2020_21 
Betreft:  Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid       van  de  dienst PIVO  

Dossierkenmerk:  P&O_CV2020_26 
Betreft:  Herziening bijkomende geldelijke anciënniteit     van een personeelslid    van  de  dienst mobiliteit  

Dossierkenmerk:  P&O_CV2020_27 
Betreft:  Herziening geldelijke en vaststelling schaalanciënniteit van een        personeelslid van de dienst     
Europa 

Dossierkenmerk:  P&O_CV2020_28 
Betreft:  Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid       van  de  dienst vergunningen  
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Dossierkenmerk:  P&O_KVM2020_01 
Betreft:  Arbeidsongeval personeelslid   Provinciedomein Kessel-Lo   /  vermoedelijke genezingsdatum  

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0375-MLD-DEP-01 
Betreft:  Halle-Melding ingediend door Eoly Energy voor de        gehele  overdracht van de vergunning     
verleend aan Eoly    nv  naar Eoly   Energy nv, Pajottenlandstraat zn    

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0376-MLD-DEP-01 
Betreft:  Halle-Melding ingediend door Eoly Energy voor de        gehele  overdracht van de vergunning     van  
Eoly  nv naar Eoly Energy nv      Zinkstraat 1  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0377-MLD-DEP-01 
Betreft:  Sint-Pieters-Leeuw-Melding  ingediend  door Eoly Energy    voor  de  gehele  overdracht van de    
vergunning van   Eoly nv   en Ecopower cvba naar Eoly Energy       nv  en  Ecopower  cvba, Beverbeemd   zn 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0378-MLD-DEP-01 
Betreft:  Beersel-Melding ingediend door Eoly Energy voor de gehele overdracht          van  de  vergunning  
van Eoly   nv naar Eoly Energy nv, Jozef Huysmanslaan        zn 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0379-MLD-DEP-01 
Betreft:  Halle-Melding ingediend door Eoly Energy voor de        gehele  overdracht van de milieuvergunning     
verleend aan Eoly    NV naar Eoly Energy     NV, Bilkensveld zn   

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0458-BGP-DEP-01 
Betreft:  Leuven -  beroepen tegen de vergunning     onder  voorwaarden  van  8  mei 2020   voor  het slopen   
en nieuwbouw   van een   woning, Kastanjelaan   3C 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00087-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 
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Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00088-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00089-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00090-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-35 
Betreft:  Toekenning van de renovatielening    

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-37 
Betreft:  Weigering van een    provincielening 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-38 
Betreft:  Weigering van een    renovatielening 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-39 
Betreft:  Weigering van een    renovatielening 
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