
    

  

    

 
              

             

 
              

     

 
             

    

 
              

            
     

 
              

          

 
              

           
  

 
              

           

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 19 november 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0560-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 juni 2020, verleend voor het 
slopen van gebouwen en bouwen van een studentenresidentie met ondergrondse parking, Maria Van 
Belstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0690-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 07 augustus 2020, voor het uitbreiden en verbouwen 
van een gebouw voor studentenhuisvesting, Blijde-Inkomststraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0558-BGP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 29 juni 2020, voor bestemmingswijziging van wonen 
naar vrij beroep, Jozef Debusscherstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0563-BGP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 juli 2020, verleend voor het 
herbestemmen en verbouwen van een loods naar gebedsruimten, klaslokalen met bibliotheek en 
vergaderlokaal, conciërgewoning met bijhorende parkeergelegenheden, Nijvelsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0611-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 juli 2020, verleend voor het 
uitbreiden van een schrijnwerkerij + bouwen van een nieuwe schapenstal, Bergensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0552-BGP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 juni 2020, verleend voor het 
oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde met afwijkende dakhelling en 
kroonlijsthoogte, Louis Buelenslaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0553-BGP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 juni 2020, verleend voor het 
oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde met afwijkende kroonlijsthoogte en 
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dakhelling en het oprichten van een carport met een hoogte van maximaal 3m, Louis Buelenslaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0689-BEP-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 augustus 2020, verleend 
voor het stallen van oldtimers met een beperkte garagewerkplaats in een bestaand magazijn en het 
plaatsen nieuw gevelmetselwerk aan de voorgevel, het maken van 2 raamopeningen in de voorgevel 
en het plaatsen van een afdak, Hoogstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0551-BGP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-beroep tegen de weigering van 01 juli 2020, verleend voor het bouwen 
van een meergezinswoning, Bormstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0702-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning van 03 augustus 2020, verleend voor het uitbreiden van 
een woning, Dorp 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0691-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning van 13 juli 2020, verleend voor het uitbreiden van een 
eengezinswoning, Mollestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0570-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 juni 2020, verleend voor het 
verbouwen van een kantoorgebouw tot meergezinswoning, J. De Ridderlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0561-BGP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 juli 2020, verleend voor 
het verkavelen van 3 loten voor open bebouwing, Baaistraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0041-DEP-03 
Betreft: Bierbeek-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 18 december 2017, afgeleverd 
voor de nieuwbouw van een wijk met 79 woonunits bij het centrum van het hoofddorp met bijhorende 
omgevingsaanleg, Opvelpsestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0501-AGPP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten voor het bouwen van een stal/loods, overdekte mestvaalt en 
aanhorigheden en het uitbreiden van de melkveehouderij, gelegen Pijpestraat 2 bus A te 1570 
Galmaarden en het hernieuwen van de vergunning voor de exploitatie Herhout 40 te 1570 
Galmaarden, Pijpestraat 2 A 
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STAFDIENSTEN 
griffiedienst 
Dossierkenmerk: GRI/overzicht_wijzigingen_verenigingen_en_stichtingen_artikel_57_data_2020 
Betreft: Actualisatie 2019 (stand van zaken 30/10/2020) fiches artikel 57 - provinciedecreet 

communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/KoninklijkeMaatschappijen/2020/corona 
Betreft: Brevetten Koninklijke Maatschappijen 2020 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/LFM/2020 063 
Betreft: weigering toekenning subsidie 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 091_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0133-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 129_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0132-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 108 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
1055-BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020086_R_verkoop_wagens_FAC 
Betreft: Raamovereenkomst voor de vervreemding van voertuigen van het Provinciebestuur Vlaams-
Brabant. Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven leveranciers. 

Dossierkenmerk: 2020060_R_multimedia_FAC/selectie 
Betreft: Raamovereenkomst voor levering van multimedia apparatuur voor het provinciebestuur van 
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Vlaams-Brabant. Selectie van de kandidaten. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVL_2020_7 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst waterlopen 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_31 
Betreft: invulling van een functie van deskundige promotie en ontvangst (dienst facilitair beheer) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_63 
Betreft: voorstel voor de invulling van een halftijdse contractuele functie van administratief 
medewerker bij de dienst erfgoed (standplaats documentatiecentrum Leuven) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_64 
Betreft: Invulling van een functie van technisch assistent poetser (provinciedomein Huizingen) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_65 
Betreft: Invulling van een functie van administratief medewerker-dispatcher (dienst mobiliteit) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_30 
Betreft: wijziging tewerkstellingssituatie van een medewerker bij het kabinet van gedeputeerde Bart 
NEVENS 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2020_28 
Betreft: Samenstelling van twee wervingsreserves technisch assistent poetser (regio Leuven & regio 
Halle-Vilvoorde) en de invulling van een functie van technisch assistent poetser (PIVO) 

Dossierkenmerk: P&O_KVM2020_10 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de dienst toerisme 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/19231 
Betreft: Bedeling van de flyer NT2-campagne in 2021 in alle brievenbussen van de beschreven 
deputatievergadering van 19 november 2020 



    

 

 
              

     

 
           

   

 
          

  

 
       

 
            

 
    

 
            

 
            

  

gemeenten. Gunning. 

Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/19232 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst voor de verdeling van de kosten voor druk en bedeling van de 
flyers van de NT2-campagne in 2021 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00007-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Begraafplaats Ourodenberg - noordelijke muur, dodenhuisje en 
toegangspoort: herstelwerken (fase 1) 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00031-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Meuzegem: herstel muren 
voorgevel en toren 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00038-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Pastorie Merchtem: herstellen muurschilderingen 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00023-1 
Betreft: subsidies: de aanleg van een houthakseldam Butschovestraat te Glabbeek - fase 2 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00024-1 
Betreft: subsidie: grondgebied van Hoegaarden 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00025-1 
Betreft: subsidies voor de aanleg van een houthakseldam aan de Heygemstraat te Dilbeek 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00013-1 
Betreft: Jaarlijkse basisbijdrage voor het project Landschap van Erembald tot Kravaalbos periode 
03/09/2020 - 02/09/2021 
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Dossierkenmerk: LM/DMK3-2016-00010-2 
Betreft: Afrekening van het klimaatproject 'Ridders voor het Klimaat' 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2020-00006-DEP-01 
Betreft: Dilbeek - aanvraag planologisch attest 'Thermen Dilbeek' 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00043-DEP-01 
Betreft: Advies over de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vaartdijk-
Borgt' te Grimbergen 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-VER-2020-00010-DEP-01 
Betreft: Halle - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers bij woningen en appartementen' 

Dossierkenmerk: RP/NOM-2020-00002-1 
Betreft: Strategisch project Zennevallei 

Dossierkenmerk: RP/NOM-2017-00005-4 
Betreft: Strategisch Project Getestreek 

Dossierkenmerk: RP/NOM-2019-00012-2 
Betreft: Nominatieve subsidie in het kader van het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/GEZ/NOM/G-2020-00005-1 
Betreft: Provinciale nominatieve werkingssubsidie aan de diensten aangepast vervoer Eigen Thuis 
vzw (Grimbergen) en Mobiel vzw (Leuven-Hageland) 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00039 Rooilijn- en grondinnemingsplannen FSW F25 Kessel-
Lo 
Betreft: Rooilijn- en grondinnemingsplannen F25 Leuven-Aarschot, segment Kessel-Lo 
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Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00042 Grondverwervingen F24 Leuven-Tienen 
Betreft: Grondverwervingen in het kader van realisatie fietssnelweg F24 Leuven-Tienen 

Dossierkenmerk: MOB/MOBI/G-2019-00001-3 
Betreft: Subsidie: Vereffeningen Dr. Mobi schooljaar 2019-2020 (deel 2) 

Dossierkenmerk: MOB/NOM-2020-00001-2 
Betreft: Nominatieve subsidie aan Inter voor provinciaal toegankelijkheidsbeleid 

Dossierkenmerk: MOB/NOM-2020-00002-2 
Betreft: Nominatieve subsidie aan vzw On Wheels voor provinciaal toegankelijkheidsbeleid 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-SP-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Scheiding afvalwater verkeerspark in provinciedomein te Kessel-lo 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0416-AGPP-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten voor het aanleggen van sleufsilo’s, vaste mestvaalt, loods en 
erfverhardingen, de regularisatie eenlingboxen en parking en de hervergunning en verandering van de 
melkveehouderij, Lange Grachtstraat 16 B 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0562-BGP-DEP-01 
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-beroep tegen de weigering van 13 juli 2020, voor de regularisatie van 
een uithangbord (groter dan 4 m²) aan de zijgevel van de woning, Turnhoutsebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0635-AEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het uitbreiden van 
een halfopen eengezinswoning, Hebronlaan 32 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0648-AEP-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en wijziging van de 
natuurvegetatie voor het rooien van bomen, Klein Overlaar 75A 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0657-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het herinrichting van het 
speellandschap van de grote speeltuin van het Provinciaal domein Kessel-Lo, Holsbeeksesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0673-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor het breken van beton- en 
mengpuin vrijgekomen bij de afbraakwerken van het voormalige Sint-Pietersziekenhuis, 
Brusselsesteenweg zn 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS-WON-G-SURE-2017-4 
Betreft: Verantwoording en terugvordering 10 dossiers subsidieretentie proefproject Tienen 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-00017-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening Sociaal 
Verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: WON/WOM-2020-00005-1 
Betreft: Toekennning 2e selectie woonomgeving 2020 

KENNISECONOMIE 
land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201119_Praktijkonderzoeksprojecten_PC_Pamel 
Betreft: Indiening praktijkonderzoeksprojecten door het Proefcentrum Pamel 

FINANCIEN 
directeur - financien 
Dossierkenmerk: Fin/bel/20/067 
Betreft: het eerste kohier inzake de provinciebelasting op de vergunning plichtige bedrijven, 
aanslagjaar 2020 
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budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/069 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (oktober 2020) 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/20/068 
Betreft: het eerste kohier inzake de provinciebelasting op de aanplakborden, aanslagjaar 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/066 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.11.19 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020075_R_enveloppen_FAC/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van enveloppen voor alle instellingen en diensten van 
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_50 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker bij het kabinet gouverneur 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_55 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij het PIVO 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00002-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Begraafplaats Ourodenberg - noordelijke muur (fase 2) 

deputatievergadering van 19 november 2020 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0740 EROSIE 
Betreft: ondertekening samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator en bijhorende afsprakennota 
Huldenberg 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/01/20.0759 WAT Barebeek 2019 afrekening 
Betreft: Watering der Barebeek 2019 afrekening 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/06/20.0781 WAT Grote Gete 2020, goedkeuring belastingrol 
Betreft: Watering van de Grote Gete 2020, goedkeuring belastingrol 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/15/20.0776 WAT Het Velpedal 2019 eindafrekening 
Betreft: Watering Het Velpedal 2019 eindafrekening 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2020-00015-1 
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/201105/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie 8 
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 8 naar de andere projectpartners 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016006 - Mini-bestek Uitbreiding Buda+ 
Betreft: Overheidsopdracht voor het bieden van de nodige ondersteuning van de projectcoördinatie 
voor aanvullend ontwerpend onderzoek in het kader van de optimalisatiestudie BUDA+ voor een 
bijkomende wervende werf: - goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen; - goedkeuring 
van de enige aan te schrijven firma. 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2020001-raamcontract MER-aanvullend D-dossier bij bestek 
Betreft: Raamcontract MER - aanvullend D-dossier bij bestek 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0791-BGP-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden - beroepen tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 september 2020 
voor het slopen van een gebouw en het bouwen van 20 appartementen en 2 woningen in gesloten 
verband, Gasthuisstraat 11 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00147-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00148-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00149-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-63 
Betreft: Toekenning van een renovatielening 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2020-AH-10-aanstellen docent preventie en veiligheid 
Betreft: Aanstellen docent preventie en veiligheid. 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D11 Aanstelling docenten 
Betreft: Aanstelling docenten 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-JR3 aanstelling Punie David en Frederic Schols 
Betreft: aanstelling nieuwe docenten 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-RV-2020-CVDS-02-Aankoop tweedehands vrachtwagen 
Betreft: Aankoop tweedehands vrachtwagen met automatische versnellingsbak 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/EG 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling 

RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2001003-Beleidpslan ruimte-voorontwerp 
Betreft: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - goedkeuring voorontwerp 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 111 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2012-
0408-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 106 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0170-BEP-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 088 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2020-0474-BEP-BS-
01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 109 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0139-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 110 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0010-BGP-DEP-04 
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