Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 10 september 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0381-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Halle - beroep tegen de weigering van 17 april 2020 voor het slopen van gebouwen +
bouwen van een appartementsgebouw (21 app.) met 2 gelijkvloerse handelsruimten,
Ninoofsesteenweg 33, 39 en 45

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0450-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Zaventem - beroepen tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 juni 2020 voor het
bouwen van een eengezinswoning, de Fierlantstraat 11

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0160-DEP-02
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 23 maart 2018 voor het herbestemmen van een
bijgebouw, Platte Lostraat 55

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0448-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 mei 2020 voor het
regulariseren van verbouwingswerken, Mechelsesteenweg 100

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0445-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 29 mei 2020 voor het wijzigen van het aantal
woongelegenheden, Herentsesteenweg 10

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0384-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Aarschot - beroep tegen de weigering van 03 april 2020 voor de realisatie van 2 loten
voor open bebouwing na ontbossing en gratis grondafstand, Villastraat 11

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0455-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Aarschot - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 mei 2020 voor het
bouwen van een woning + melding klasse 3: houden van 6 honden, Oudenstokstraat 4
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0451-BEP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 mei 2020, verleend voor het
wijzigen van een functie (van wonen naar kantoren), Nieuwstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0368-BGP-DEP-01
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 maart 2020, verleend aan
Judith Van Gelder voor het verbouwen van een eengezinswoning met een afwijking op het BPA De
Demer voor de kroonlijsthoogte bijgebouw, Begijnenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0385-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Kraainem - beroep tegen de weigering van 21 april 2020 voor een nieuwe verkaveling
met 2 loten, Steenweg op Brussel 255-257

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0476-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Beersel - beroep tegen de weigering van 10 juni 2020 voor het verbouwen van een
handelshuis naar eengezinswoning met atelier, Laarheidestraat 199

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_VE_2020_05
Betreft: Uitstel dag van het personeel 2020 en alternatief

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0320-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning van 30 april 2020, verleend voor het verbouwen van een
eengezinswoning en verplaatsen van een openbare riolering, Parkdallaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1115-BGP-DEP-02
Betreft: AU - Aarschot - beroep tegen de weigering van 8 november 2019 voor het verkavelen van 5
loten voor meergezinswoningen rond openbaar domein, aanleg wegenis en grondafstand, inbedding
her aan te leggen waterloop Laak en hemelwaterbergingsbekkens en het slopen van bestaande
bebouwing, Bekaflaan 40
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VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00024-1
Betreft: Toekenning subsidies (diensten en werken) - Ter Tommendreef bij domein van Borcht in
Grimbergen: herstel Paardenkastanjedreef

Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18801
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal
Landschap Pajottenland&Zennevallei

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/0/4/20.0541 OND Gunning onderhoud peilmeetposten
Betreft: Onderhoud van de peilmeetposten van het limnigrafisch meetnet van de provincie VlaamsBrabant – gunning

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200904-verlenging uitvoeringstermijn project Energieke scholen
Betreft: Vraag tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het project Energieke scholen en het
indienen van de verantwoordingsstukken uiterlijk op 15 december 2020 (in plaats van 15 september
2020).

Dossierkenmerk: LM/NH-2020-00001-1
Betreft: Toekenning en vereffening van de subsidieaanvraag voor “humanitaire response BeirutLibanon” (noodhulp na de explosie in Beiroet van 4 augustus 2020).

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2020001-Raamcontract MER-aanpassing
Betreft: Raamovereenkomst in functie van het uitvoeren van (delen van) milieubeoordelingen. Niet
gunning. Goedkeuring van het aangepast bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0106-AGPP-DEP-04
Betreft: Asse-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Eclair voor de
hernieuwing en verandering van de vergunning en de bijstelling van de lozingsnorm, Z. 5 Mollem 340
(evaluatie na einde proefvergunning)
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0143-BGPP-DEP-01
Betreft: Haacht-beroep van de Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn, tegen de weigering van 23
januari 2020, voor de exploitatie van een busstelplaats, Provinciesteenweg 36 /weigeren.

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0247-BIJ-DEP-01
Betreft: Asse-Het verzoek tot bijstelling ingediend door Eclair voor de bijstelling van de lozingsnormen
van de industriële bakkerij, Z. 5 Mollem 340

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0341-PRO-DEP-01
Betreft: Pepingen-Aanvraag projectvergadering ingediend voor het bouwen van een KWZI Bellingen,
Kareelstraat zn.

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0428-AEP-DEP-01
Betreft: Beersel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door de provincie VlaamsBrabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven voor een reliëfwijziging in de weide, H. Torleylaan 100

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0461-BEP-DEP-01
Betreft: Vilvoorde-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 20 april 2020, verleend voor
het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, Crocussenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0475-BEP-DEP-01
Betreft: Zemst-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 juni 2020, verleend voor het
verbouwen van een woning, Stijn Streuvelslaan

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2019-6-3
Betreft: Verantwoording en vereffening van een renteloze lening

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2020-01
Betreft: advies begroting 2021 bisschoppelijke Grieks-orthodoxe kerkfabriek Aartsengelen Michel en
Gabriel te Brussel
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Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2020-02
Betreft: advies begroting 2021 Grieks-orthodoxe kerkfabriek Heiligen Silouaan en Martin te Sint-Gillis

Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2020-03
Betreft: advies begroting 2021 Grieks-orthodoxe kerkfabriek Sint-Nikolaas te Schaarbeek

Dossierkenmerk: Fin/bel/20/049
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaar 2018

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/050
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.09.10

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020077_D_extra factuur_koffie_FAC
Betreft: Facturatie raamovereenkomst voor het opvullen met verbruiksgoederen en reinigen van de
koffieautomaten in het provinciehuis.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_2020-IGM_2020_10
Betreft: tegemoetkoming medische kosten

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_35
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het proefcentrum Pamel

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_40
Betreft: Herziening geldelijke en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst
facilitair beheer

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_41
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst waterlopen
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VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/DB/20/18807
Betreft: Aanvaarden bruikleen Prins van Koenraad Tinel

Dossierkenmerk: ERF/DB/20/18818
Betreft: Bruikleen ontwerpschetsen Pierre Van Humbeeck

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2020-00004-1
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie

mobiliteit
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00035 borg bebording buurt- en voetwegen
Betreft: Vrijgave borg saldo van de opdracht "Het plaatsen van borden langs de voetwegen op het
grondgebied van verschillende gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant".

gebouwen
Dossierkenmerk: Oud Wijnpersgebouw VBP-BORG-DEP-03
Betreft: vrijgave tweede helft borg In Re Bo

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0527-BEP-DEP-01
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 juni 2020, verleend voor de
aanleg van parkeerplaatsen op een perceel horende bij het openbaar domein, gelegen Vakenstraat zn

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00113-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00115-1
Betreft: aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00116-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00117-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L./G.D.W.-14
Betreft: Opmaak dwangbevelen gerechtsdeurwaarder

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-46
Betreft: Toekenning van een renovatielening

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 010_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20180203

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 081
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20170434-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 082
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20170251-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 075
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190915-BGP-DEP-01
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KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO-2020-5.0-18849
Betreft: Aantekening hoger beroep tegen tussenvonnis Aansprakelijkheidsvordering evenwichtig
vliegverkeer.
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