
    

    

 
           

                 
                 

 
             

       

 
              

       

 
              

    

 
              

           

 
               
        

 
              

       

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 21 januari 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0739-BGP-DEP-01 
Betreft: Begijnendijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 september 2020, 
verleend voor het samenvoegen van lot 4 met een aanpalende eigendom en het creëren van 4 nieuwe 
bouwloten, een lot 5 om in te lijven bij het openbaar domein en een te behouden deel, Willekenslaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0735-BGP-DEP-01 
Betreft: Linter-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 september 2020, verleend voor 
de wijziging van een niet vervallen verkaveling, Kwadeplasstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0727-BGP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de weigering van 03 september 2020, voor het bijstellen van een 
verkaveling (herverdelen in vier delen), Ol. de Spoelberchstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0841-BEP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de weigering van 05 oktober 2020, voor het opsplitsen van een 
eengezinswoning in twee eengezinswoningen, Brusselstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0738-BGP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 25 augustus 2020, voor het verbouwen van een 
bestaande showroom/autoherstelplaats naar en de exploitatie van een Lidl vestiging, Koningin 
Astridlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0859-BEP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de weigering van 08 oktober 2020, verleend voor het slopen van een 
woning + het bouwen van 2 woningen (halfopen), Zandstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0799-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 02 oktober 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning + wijzigen van het aantal woongelegenheden, Riddersstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0736-BGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 09 september 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Gravenhoflaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0857-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend 
voor het verbouwen van een schuur, Vaanstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0667-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de weigering van 03 augustus 2020, voor het bouwen van 4 
eengezinswoningen met overdekte tuin, opgevat als kaswoning, Kapelleweg 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_01 
Betreft: Voorstel voor de invulling van een halftijdse vervangingsovereenkomst technisch assistent 
keukenhulp - poetser en een deeltijdse vervangingsovereenkomst technisch assistent algemeen 
onderhoud - elekriciteit (dienst onderwijs - PISO), via een verkorte selectie 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_01 
Betreft: opstartdossier jobstudenten 2021 

Dossierkenmerk: P&O_IGM2021_01 
Betreft: Toekenning uittredingsvergoeding 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_04 
Betreft: invulling van een halftijdse functie van administratief medewerker (dienst erfgoed-standplaats 
PIVO) via interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_02 
Betreft: invulling van een functie van deskundige wonen (dienst wonen) 
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VRIJE TIJD  
directeur -  vrije  tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2021/19679 
Betreft: Oproep 'Fietsvrienden' 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/RE/AVP/kwijtschelding concessievergoeding nav tweede sluiting horeca 
Boelekewis&verlenging vrijstellingsperiode concessie kasteel Huizingen-19728 
Betreft: Kwijtschelding concessievergoeding nav tweede sluiting horeca voor de concessie Boelekewis 
en verlenging vrijstellingsperiode concessie voor kasteel Huizingen 

Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/Crosscup Halve Maan- annulatie-19747 
Betreft: Crosscup Halve Maan Diest - vraag voor annulatie omwille van Corona 

Dossierkenmerk: HUI_Opening zwembad 2021_ Uitvoeren technische herstellingen-19712 
Betreft: Uitvoeren technische herstellingen zwembad Huizingen 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210106/verlenging uitvoeringstermijn project DBP 2019 
Betreft: Vraag tot verlenging van de projectperiode van 1 duurzaam biodiversiteitsproject (DBP 2019, 
2-jarig), omwille van de uitzonderlijke preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het 
coronavirus. 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RPRJ-2016006-Mini-bestek uitbreiding Buda+ -gunning 
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: - gunning. 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-MER-2021-00001-DEP-01 
Betreft: Machelen – openbaar onderzoek omgevingsvergunning project Broeklin inclusief project-MER 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2015007 - Gunning warmtenetscreening Buda - fase 2 - cluster 
CAT-site 
Betreft: Hernieuwbare energie - warmtenetscreening bedrijvenzone Buda - Gunning opdracht 
deputatievergadering van 21 januari 2021 



    

          
  

 
     

 
        

 
         

 
         

              
     

 
          

             
     

 
        

       

 
             

     

verkennende screening warmtenet fase 2 en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de 
kansrijke cluster CAT-site 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-SP-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: aanleg nutsleidingen klassenbouw De Wijnpers 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-BA-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: plaatsing draadafsluiting voor afsluiten zwembad Halve Maan Diest 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-VIN-BA-19-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Aanleg van een natuurlijke speelzone in provinciedomein het Vinne 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0554-AGPP-DEP-01 
Betreft: Linter-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend voor het bouwen van een schapenstal en loods en het hervergunnen en 
uitbreiden van het landbouwbedrijf, Heerenweg 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0565-AGPP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening voor de regularisatie van de huidige uitbating, onder meer de 
verhoogde opslag van stikstof, Technologielaan 23 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0662-AGPP-DEP-01 
Betreft: Overijse-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Vlaamse 
Landmaatschappij voor het ontwikkelen van het landinrichtingsproject IJsevallei 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0851-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 oktober 2020, verleend aan 
voor een aanvraag tot verbouwing, Poststraat 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-00012-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening van een tweede schijf van een renteloze lening 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-00010-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo van een renteloze lening aan een sociaal verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: WON/WA/RRL-2013-00007-3 
Betreft: Vervroegde terugbetaling inzake een renteloze lening aan een OCMW (Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn) 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/AH/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/AM/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/AV/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/CD/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/GD/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 
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Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/JVDB/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/KV/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/KV1/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/KVH/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/LD/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/LL/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/LL/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/PM/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/SB/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/SB/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
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Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/SL/Omvorming vaste benoeming 
Betreft: Omvorming van de vaste benoeming vanaf 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor 
secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/TR/mutatie 
Betreft: Mutatie vanaf 1 januari 2021 naar het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/VV/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te 
Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/EW/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij de Provinciale school voor buitengewoon (lager) 
onderwijs "De Sterretjes" te Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/HS/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij de Provinciale school voor buitengewoon (lager) 
onderwijs "De Sterretjes" te Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/KL/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij de Provinciale school voor 
buitengewoon (lager) onderwijs "De Sterretjes" te Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/LK/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij de Provinciale school voor 
buitengewoon (lager) onderwijs "De Sterretjes" te Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/NVR/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij de Provinciale school voor 
buitengewoon (lager) onderwijs "De Sterretjes" te Tienen. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/STERRETJES/YVM/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij de Provinciale school voor buitengewoon (lager) 
onderwijs "De Sterretjes" te Tienen. 
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Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/EP/mutatie 
Betreft: Mutatie vanaf 1 januari 2021 naar De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/GG/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/GS/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/HH/omvorming vaste benoeming 
Betreft: Omvorming van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/IT/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/IV/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/JVA/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/KR/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/LL/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/MA/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 
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Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/MJ/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/MK/Omvorming vaste benoeming 
Betreft: Omvorming (door een nieuwe affectatie) vanaf 1 januari 2021 van de vaste benoeming bij het 
PISO te Tienen (= nieuwe affectatie bij het PISO) 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/MM/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/NL/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/RS/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/SB/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/SC/mutatie 
Betreft: Mutatie vanaf 1 januari 2021 naar De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/TDS/vaste benoeming 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/VV/uitbreiding vaste benoeming 
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs 
Leuven 

economie 
Dossierkenmerk: Wijziging reglement hendelskernversterking 
Betreft: Wijzigiging Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid 

deputatievergadering van 21 januari 2021 



    

 
    

 
        

 
          

 
          

 
 

 
          

 
            

 

 
          

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/protocol/Medailles/D210121 
Betreft: Medailles jubilarissen en eeuwelingen 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/003 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.01.21 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2021_P27 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 december 2020, van een overlevingspensioen 

Dossierkenmerk: P&O_AVG_2021_P28 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 december 2020, van een overlevingspensioen 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2020.17 
Betreft: cumulaanvraag 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_01 
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst toerisme 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_02 
Betreft: Akte te nemen van buitengewone prestaties verricht door personeelsleden tewerkgesteld bij 
het hoofdbestuur 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_05 
Betreft: wijziging vervangingsruimte voor een medewerker bij de dienst ruimtelijke planning 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/G/A/2016/20.0830 OND Vrijgave tweede helft borg 
Betreft: Vrijgave tweede helft borg voor de herstellingswerken in het Dender- en 
Benedenscheldebekken - bestek 2016/1 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210128/eindverantwoording noodhulp Tearfund 
Betreft: subsidie - Eindverantwoording noodhulp Tearfund - Syrië 2019 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0895-MLD-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-Aanvraag ingediend door Landbouwbedrijf Hendrix voor de gehele overdracht 
van de vergunning verleend naar Landbouwbedrijf Hendrix CommVLO, Stoopkensstraat 63 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-1 
Betreft: Opheffing van de hypothecaire inschrijvingen 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2021/JVH/1-aanstelling expert collegagroep HR 
Betreft: Aanstelling expert collegagroep Human Resources 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 060_cassatieberoep_RvS 
Betreft: cassatieberoep (nietigheidsprocedure) bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-
2013-0382-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 004 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0552-BGP-DEP-01 
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Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 005 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0553-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 087_cassatie 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-1255-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 006 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0336-BEP-DEP-01 
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