
    

  

    

 
              

 

 
            

 

 
              

     

 
              

      

 
             

        

 
              

                
  

 
               

         

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 28 januari 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0760-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 07 september 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Berkenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2013-0525-DEP-03 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 18 september 2013, afgeleverd voor regularisatie 
paardenhouderij, Balkenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0764-BEP-DEP-03 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 juli 2019, verleend voor het 
verbouwen van een eengezinswoning, Leopold Ruelensstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0879-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 30 oktober 2020, voor het bouwen van een 
eengezinswoning en rooien van 4 bomen, Overlo 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0867-BEP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 augustus 2020, verleend voor 
het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning, Liv. Walravenslaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0979-BGP-DEP-02 
Betreft: Liedekerke-beroep tegen de weigering van 18 september 2018, voor de wegname van een 
stookolietank, het plaatsen van dakplaten op en steunmuren in de kelder, het aanleggen van een trap 
en terras, Populierenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0745-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 01 september 2020, voor de afbraak van een woning 
en het bouwen van 2 vrijstaande meergezinswoningen, J. Bt. Dekeyserstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0761-BGP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 01 september 2020, voor het verkavelen van 
gronden, Peter Benoitlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0531-BGP-DEP-02 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de vergunning van 15 juni 2020, verleend voor het verkavelen van een 
terrein in 19 loten en het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, Broekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0510-BGP-DEP-02 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 juni 2020, verleend voor het 
uitbreiden van de verkoopsruimte (buiten) na sloop van de bestaande woningen, Stwg. op Lebbeke 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0749-BGP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de weigering van 07 september 2020, voor het bouwen van een nieuw 
restaurant met snelservice, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0753-BGP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 september 2020, 
verleend voor het creëren van 3 bouwkavels, Lozendaalstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0443-DEP-02 
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 31 juli 2017, afgeleverd voor het 
bouwen van een open serre voor de overdekte kweek van planten met uitbreiding van de zone voor 
verkoop van planten , met uitbreiding van de zone voor verkoop van planten in het agrarisch gebied 
en bijkomende verharding, Ossegemstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0132-DEP-03 
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning van 15 februari 2016, afgeleverd voor de regularisatie van 
verhardingen, gebruik van bestaande verhardingen, gebruik van een container binnen serre C als 
refter werknemers en kantoor, nieuwe opening van schuifpoort in serre C, verbindingsas in dolomiet 
van 2 m breed naar te realiseren detailhandel, Ossegemstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0133-DEP-03 
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 15 februari 2016, afgeleverd voor 
het slopen van een alleenstaande woning en het oprichten van een handelsruimte met 5 
wooneenheden en ondergrondse garage, Ossegemstraat 
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STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2019006/20210122 
Betreft: goedkeuren aankoopbelofte garagebox 184, Binnenhof, Leuven 

Dossierkenmerk: JUR/V/ZOUT/2019024/20210115 
Betreft: goedkeuring ontwerpakte verkoop en erfdienstbaarheid Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 251b 

interne  dienst  voor  preventie en bescherming    op  het werk  
Dossierkenmerk: IDPB/2101/WD/RA psychosociale aspecten 
Betreft: Uitvoering risicoanalyse psychosociale aspecten 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2021002_R_autowrakken_PIVO 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van autowrakken voor de opleiding “ontzetting van 
geknelde personen” voor het PIVO-opleidingscentrum van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven leveranciers. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_02 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van deskundige informatieveiligheid en organisatie 
(staf directie ondersteuning) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_05 
Betreft: voorstel voor de invulling van de wervingscampagne van januari 2021 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_06 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris Vlaams karakter (directie vrije tijd) 
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VRIJE TIJD  
directeur -  vrije  tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2021/19655 
Betreft: Uitbreiding raamovereenkomst 'OKAN in actie' 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Meuzegem: herstel muurwerk: zijgevel links en 
gevels koor 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00002-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Toren voormalige kerk Sint-Michiel Keerbergen: Herstellen 
torenuurwerk en klokkeninstallatie 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00003-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Essene: herstel en vernieuwen 
goten en afvoeren & herstel metselwerk kerkgevels 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00005-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Sint-Martinuskerk Eliksem: herstellen en beschermen glas-in-
loodramen (fase 2) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/33/21.0059 BELEID 
Betreft: Steunbetuiging projectvoorstel LIFE Alnion 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/02/20.0902 WAT De Mène 2021, raming 
Betreft: Watering De Mène 2021, raming 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/07/20.0879 WAT Kleine Gete 2021, raming 
Betreft: Watering van de Kleine Gete 2021, raming 
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/12/20.0827 WAT Polder Vliet en Zielbeek 2021, raming 
Betreft: Polder Vliet en Zielbeek 2021, raming 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/15/20.0898 WAT Het Velpedal 2021, raming 
Betreft: Watering Het Velpedal 2021, raming 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NOS/G-2018-00006-3 
Betreft: subsidie - de eindafrekeningen van de subsidieaanvragen Natuur op School najaar 2018 die 
omwille van corona uitstel kregen 

Dossierkenmerk: LM/NOS/G-2019-00001-3 
Betreft: subsidie - de eindafrekeningen van de subsidieaanvragen Natuur op School voorjaar 2019 die 
omwille van corona uitstel kregen 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RP-PROCORO-210114-vervanging leden 
Betreft: PROCORO - wijziging samenstelling 2021 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00055-DEP-01 
Betreft: Advies over de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Open 
Ruimte' te Ternat 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00002-DEP-01 
Betreft: Verzoek tot delegatie van bevoegdheden voor gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI 
Rillaar te Aarschot 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2021-00001-1 
Betreft: principiële goedkeuring subsidie voor de aanleg van fietspaden langs de Molenstraat en 
Meiselaan in Kapelle-op-den-Bos 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2018-00003 R. DANSAERTLAAN DILBEEK-3 
Betreft: Uitbetaling saldo subsidie voor aanleg van fietsinfrastructuur in de Robert Dansaertlaan in 
Dilbeek 
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Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2018-00007-2 
Betreft: projectsubsidie - de herinrichting van de schoolroutes en schoolomgeving van de Vrije 
Basisschool Don Bosco De Puzzel in Haacht 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0685-AGP-DEP-01 
Betreft: Meise-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Agentschap 
Plantentuin Meise voor de aanleg van een nieuwe tuin op het eiland in de vijver van het kasteel van 
Bouchout, Nieuwelaan 38 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0705-AEP-DEP-01 
Betreft: Bekkevoort-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door JOMI voor De 
nieuwbouw van een eengezinswoning in open verband, bij een landbouwbedrijf, Schillekensberg 13A 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0893-BEP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de weigering van 16 november 2020 voor het plaatsen van verharding, 
Veldroos 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0898-AEP-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door AQUAFIN 
voor het veranderen van de RWZI, Budingenweg 16A 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS-WON-SVK-RE-W-2020-2 
Betreft: SVK (sociaal verhuurkantoor) - verlenging subsidie renovatieploegen 2020 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-01 
Betreft: Goedkeuring opleidingsaanbod brandweerschool 2021 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/DGH/2021/permanente vorming 2021 
Betreft: Permanente vorming dringende geneeskundige hulp 2021 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/MH/mutatie 
Betreft: Mutatie vanaf 1 januari 2021 naar het Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen. 

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

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

economie 
Dossierkenmerk: ECO/2.0/G-2020-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening subsidie projecten ondernemingsvorming - oproep 2020 

Dossierkenmerk: ECO/6.2/G-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning, niet-toekenning en vereffening Innovatiesubsidies 2021 

STAFDIENSTEN 
interne  dienst  voor  preventie en bescherming    op  het werk  
Dossierkenmerk: IDPB/2101/WD/BB Liantis 2021 
Betreft: Goedkeuren uitgaven Liantis 2021 

FINANCIEN 
budget en   betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/006 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (december 2020) 

provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/005 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
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aanslagjaren 2015, 2016, 2019 en 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/004 
Betreft: de lijsten met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.01.28 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&OO_CV2021_05 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst waterlopen 

Dossierkenmerk: P&O_AL2021_02 
Betreft: rechtzetting titularis vervangingsovereenkomst bestuurssecretaris projectleider (dienst 
Europa) 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_14 
Betreft: overzicht indiensttredingen 4de kwartaal 2020 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2021_01 
Betreft: cumulaanvragen 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_03 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de Wijnpers 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_06 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het secretariaat gedeputeerde 
Gunther COPPENS 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_06 
Betreft: overzicht van personeelsleden in disponibiliteit wegens ziekte in het 4de kwartaal van 2020 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_07 
Betreft: overzicht van personeelsleden met bevallingsrust in het vierde kwartaal van 2020 
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informatica 
Dossierkenmerk: INF/249_telecom/betaling2021 
Betreft: Betaling abonnements- en gesprekskosten vaste telefonie Proximus 2021 

Dossierkenmerk: INF/TEL/mobile2019/betaling2021 
Betreft: Betaling abonnements- en verbruikskosten mobiele telefonie Proximus 2021 - Afname binnen 
raamovereenkomst 

VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00031-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Pieters-Banden Vissenaken: herstellen glas-in-loodramen 

Dossierkenmerk: ERF/ED/21/19706 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Attenrode (kerk), Sint-Katherina-Lombeek 
(kerk Sint-Jozef), Loonbeek (calvarie begraafplaats) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/Q/21.0050 RIOL Aanstelling nieuwe vertegenwoordiger ambtelijke 
commissie 
Betreft: Rioleringen: Aanstelling nieuwe vertegenwoordiger ambtelijke commissie 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-BA-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Vernieuwen omheining parking provinciedomein Kessel-Lo 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0807-MLD-DEP-01 
Betreft: Asse-Melding ingediend voor de volledige stopzetting van het bedrijf voor papierverwerking en 
de vernietiging van datagegevens, Z. 5 Mollem 300 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0973-MLD-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Melding ingediend voor de volledige overdracht van de vergunning 
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verleend aan Johan en Karen De Neef naar Johan De Neef, Breemput 18 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0985-MLD-DEP-01 
Betreft: Tremelo-Melding ingediend door BLEI voor de volledige overdracht van de vergunning naar 
Blei bv, Balenbergstraatje 10 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00174-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00002-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00003-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00004-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00005-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00006-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00007-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-2 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-3 
Betreft: Overname provincielening 

RUIMTE 
ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016006-Buda+ Stuurgroepvergadering 29 jan 2021-goedkeuring 
beslissingsfiches 
Betreft: Buda+ Stuurgroepvergadering 29 januari 2021- goedkeuring beslissingsfiches 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0447-AGPP-DEP-01 
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend voor de bouw van een ziekenhuis - fase 1, Statiestraat 65 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0888-BEP-DEP-01 
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 15 september 2020, 
verleend aan Cédric Osterrieth voor het bouwen van een eengezinswoning, Driepatrijzenstraat 31 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 010_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-
0373-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 096_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-
0457-BEP-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 008 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0268-BGPP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 007 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0383-BEP-DEP-01 
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KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO - 21 - 9.3. - Steun (Letter of Support) - DSP Valley 
Betreft: Steun voor DSP Valley in de vorm van een'schrijven ter ondersteuning'/'letter of support' 

MENS 
PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota2 
Betreft: aanstelling docent 
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