Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 3 september 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0344-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 april 2020 voor het
plaatsen van een verlichtingspaal, Kolonel Begaultlaan 77

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0425-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 20 mei 2020 voor het wijzigen van het aantal
woongelegenheden van een woning en 10 kamers naar een woning, 12 kamers en een studio,
Tervuursevest 4

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0435-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 20 mei 2020 voor het verbouwen van een
eengezinswoning, aanleggen van verharding en het plaatsen van een bijgebouw, Kroonstraat 13

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0354-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Liedekerke - beroep tegen de weigering van 16 april 2020 voor de uitbreiding van een
feestzaal, Stationsstraat 54

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0264-DEP-02
Betreft: AU - Roosdaal - beroepen tegen de stilzwijgende weigering van 4 juli 2018 voor het bouwen
van een meergezinswoning met 11 wooneenheden, een handelsruimte en een nieuwe rooilijn na het
slopen van 2 woningen, Pastoriestraat 1-3

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0361-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Kortenberg - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 maart 2020 voor
het bouwen van een open bebouwing met afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften,
Minneveldstraat 56

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0431-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Vilvoorde - beroep tegen de weigering van 18 mei 2020 voor het slopen van twee
gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 5 woonentiteiten, Kruisboogschuttersstraat
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0347-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Huldenberg - beroep tegen de vergunning van 19 maart 2020 voor het bouwen van 11
woningen, Wolfshaegen

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0311-DEP-02
Betreft: AU - Tremelo - beroep tegen de weigering van 26 juni 2018 voor een verkavelingsaanvraag,
Bredevennestraat

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/InterneCommunicatie/Kras/princiepsbeslissing
Betreft: Personeelsblad Kras - princiepsbeslissing

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020001_R_brandweerkledij_PIVO/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor de levering van brandweerkledij (interventiejassen en – broeken)
voor PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de provincie Vlaams-Brabant. Gunning.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_46
Betreft: aanstelling van een voltijdse kabinetsmedewerker bij het kabinet van gedeputeerde Bart
Nevens

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_43
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris provinciaal coördinator
dierenwelzijn (directie vrije tijd) via interne personeelsmobiliteit

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_44
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van deskundige toerisme – regiomedewerker (expats)
via een verkorte selectie
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Dossierkenmerk: P&O_SH2020_12
Betreft: Brugdagen 2021

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: DVT/EVE/2020/De Gordel
Betreft: De Gordel

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/DKP-2020-00004-1
Betreft: Subsidie: Toekenning en vereffening van duurzaam klimaatproject voor de periode 2020-2022
- Klimaatvallei Herne

Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00003-2
Betreft: Vereffening tweede schijf subsidie aan IGO div voor de organisatie van de Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen in het arrondissement Leuven 2020.

Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00004-2
Betreft: Vereffening tweede schijf subsidie aan Pro Natura voor de organisatie van de
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen in het arrondissement Halle-Vilvoorde 2020.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0290-BGPP-DEP-01
Betreft: Linter-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 24 maart 2020, voor de bouw van een
loods en de regularisatie van een woning, Vijverstraat 2

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0305-BGPP-DEP-01
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 maart 2020, voor het verder
exploiteren en veranderen van een opstijg en landingsplaats voor zweefvliegtuigen, Nieuwe Dijkstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0310-AEP-DEP-01
Betreft: Kortenaken-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor een tijdelijke
vergunning van breekactiviteiten voor het vrijmaken van het terrein, Kersbeek-Dorp zn
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0399-AEP-DEP-01
Betreft: Tremelo-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Godts voor een
tijdelijke vergunning voor het breken en zeven van beton- en mengpuin, Veldonkstraat 269

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0419-AEP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een
fietsenstalling bij een bedrijfsgebouw, Romeinse straat 12 B.

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0420-BEP-DEP-01
Betreft: Halle - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 april 2020 voor het verbouwen
van een eengezinswoning, Villalaan 86

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0422-BEP-DEP-01
Betreft: Beersel - beroep tegen de weigering van 13 mei 2020 voor het verbouwen van een
eengezinswoning (regularisatie), Diepenbeemd 43

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0433-BEP-DEP-01
Betreft: Beersel - beroep tegen de weigering van 20 mei 2020 voor het verbouwen van een
eengezinswoning, Sint Laureinsborreweg 8

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0442-AEP-DEP-01
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor de regularisatie van het
magazijn, Aandorenstraat 1 / vergunnen.

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0468-AEP-DEP-01
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of
activiteiten ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw, Industrieterrein 1-3 /
vergunnen met voorwaarden.

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-00012-1
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening

deputatievergadering van 3 september 2020

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/NOM/2020/1.2.1-00005-1
Betreft: de werking van de POM Vlaams-Brabant in het jaar 2020

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/Pamel_inv_veiligheid
Betreft: Principenota investeringen in het kader van veiligheid voor Proefcentrum Pamel

Dossierkenmerk: KEN/LAN/Platteland_vraag_VLM
Betreft: PDPO III: vraag voor principieel akkoord voor samenwerking in overgangsjaren 2021-2022

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O100NS72020
Betreft: arbeidsongevallen

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: DVT/EVE/BT/2020/terugvordering
Betreft: PDPOIII Brabants trekpaard - terugvordering n.a.v. certificeringsaudit

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/NOORD/20.0597 OND Vrijgave borg
Betreft: Vrijgave borg voor het onderhoud aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
in het Zennebekken-Noord 2019-2020 - bestek nr. 2018/7

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/ZUID/20.0598 OND Vrijgave borg
Betreft: Vrijgave borg voor het onderhoud aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
in het Zennebekken-Zuid 2019-2020
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/19/20.0579 MACHT 4461
Betreft: Aansluiting RWA-leiding in het kader van de aanleg van de fietssnelweg "Kanaalroute Noord"

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-MER-2020-00008-DEP-01
Betreft: Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 - Plan MER - geen advies ontwerptekst

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-AR-18-01-BORG-DEP-01
Betreft: Vrijgave eerste deel borg na voorlopige oplevering HEYLEN BVBA

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00111-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00112-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-44
Betreft: Toekenning van een renovatielening

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-45
Betreft: Weigering van een renovatielening

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D08 Aanstelling docenten
Betreft: Aanstelling docenten
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KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/20/9_6_A1_Strategische_banden/EFRO/Cleantech/I2PCC/Storting4
Betreft: Storting gemaakte kosten EFRO-project 1276 - Rapport 5 - Declaratie 6

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AL2020_20
Betreft: Voorstel voor de invulling van de functies van bestuurssecretaris projectleider en
bestuurssecretaris internationale samenwerking (dienst Europa) via een verkorte selectie

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 064
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200154-BEP-DEP-01

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_47
Betreft: wijziging vervangingscontract van een medewerker in het Vinne
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