
    

  

    

 
            

            

 
                

    

 
            

               

 
              

  

 
              

  

 
             

        

 
                

      

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 25 februari 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0811-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 september 2020, verleend 
voor het slopen van 2 woningen en het bouwen van een meergezinswoning, Groenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0347-BEP-DEP-03 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 08 maart 2019, voor het wijzigen van de functie van 
het gelijkvloers naar nachtwinkel, Bondgenotenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0938-BEP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 november 2020, verleend 
voor het bouwen van een eengezinswoning met carport en kelder en bouwen van een tuinberging, 
Zwaluwlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0959-BEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 16 februari 2021, voor het bouwen van 
een woning, Bergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0812-BGP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 24 augustus 2020, voor het creëren van een 
achterliggend bouwlot, Venstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0809-BGP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend voor 
de realisatie van een groepswoningproject voor 24 woningen, Bollenberg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0960-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 27 oktober 2020, voor het slopen van gebouwen en de 
bouw en exploitatie van een handelspand, Leuvenselaan 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0777-BGP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 september 2020, 
verleend voor het verkavelen van een terrein voor 2 loten in halfopen bebouwing, Tisseltstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0235-BGP-DEP-02 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 22 januari 2019, voor de sloop van een 
autoconcessie en nieuwbouw met 36 wooneenheden en commerciële plint, Koningin Astridlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0943-BGP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 december 2020, verleend 
voor het bouwen van een eengezinswoning met 1 slaapkamer en bureau, Ziekenhuisstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0967-BEP-DEP-01 
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de weigering van 03 november 2020, voor het wijzigen van de 
bestemming van een commerciële naar een residentiële functie voor unit op het gelijkvloers, 
Halensebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0961-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 oktober 2020, verleend 
voor de oprichting van een eengezinswoning in halfopen verband, Haaggatstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0948-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 10 november 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning en het bouwen van een losstaand bijgebouw naar kinépraktijk, Diesbeekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0781-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 september 2020, verleend 
voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein (ontbossing, sloop, infrastructuur), Assesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0682-AGPP-DEP-02 
Betreft: Landen-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten ingediend door voor het bouwen van 2 nieuwe kippenstallen ter vervanging 
van 1 oude stal en het hernieuwen van de vergunning voor het uitbaten van de pluimveehouderij, St.-
Norbertusstraat 166 
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FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-03 
Betreft: Overdracht restkredieten investeringen van 2020 naar 2021 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 014 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0160-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 013 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0320-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 016 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0476-BEP-DEP-01 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00004-1 
Betreft: Woonstvergoeding bedienaar Al Ihsaan 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00005-1 
Betreft: Woonstvergoeding bedienaar Mattheos 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021009_R_waterkoelers_FAC 
Betreft: Raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te 
schrijven leveranciers. 
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personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_05 
Betreft: aanstelling van een technisch assistent in het PISO via een deeltijdse 
vervangingsovereenkomst 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2021.03_Veldwachters 
Betreft: aanstelling van bijzondere veldwachters 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_10 
Betreft: einde tewerkstelling wegens medische overmacht 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_11 
Betreft: vacant verklaring en invulling van een halftijdse functie van administratief medewerker bij de 
dienst economie 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_04 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris ingenieur hydroloog (dienst 
waterlopen - cel droogtecoördinator). 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_05 
Betreft: Pensionering Jean Vandevelde en voorstel voor de invuling van een functie van technisch 
assistent groenonderhoud provinciedomein Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_06 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris beleidsmedewerker waterlopen via interne 
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie). 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_10 
Betreft: seizoenspersoneel 2021: samenstelling reserves seizoenspersoneel en invulling functies 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_11 
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van diensthoofd PIVO-algemeen 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK/G-2021-00001-1 
Betreft: projecten taalstimulering Nederlands - februari 2021 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2020-00006-1 
Betreft: Verlenging nominatieve subsidie project Boekenstoet Tervuren 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/KLO/ODB/principebeslissing uitbreiding fietspad/fietsnetwerk door 
provinciedomein Kessel-Lo-19810 
Betreft: principebeslissing uitbreiding fietspad/fietsnetwerk door provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/aanpassingen tarieven en tariefstructuur provinciedomeinen 
2021_19986 
Betreft: Aanpassingen tarieven en tariefstructuur provinciedomeinen 2021 

Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/aankoop bezoekertellers provinciedomeinen-19904 
Betreft: Aankoop bezoekertellers provinciedomeinen 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00004-1 
Betreft: Toekenning Subsidie - Kerk Sint Salvator Borgt Grimbergen: herstel regenwaterafvoer 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00006-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Jan-Baptist Huizingen - kruisbeuken: herstel glas-in-
loodramen en plaatsen voorzetbeglazing (fase 2) 

Dossierkenmerk: ERF/OOE/G-2021-00001-1 
Betreft: projectsubsidie ontsluiting onroerend erfgoed - februari 2021 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/i/21.0118 BELEID 
Betreft: Projectvoorstel Slimme Regio Flood4Cast 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/01/21.0087 WAT Barekbeek 2021 raming 
Betreft: Watering der Barebeek 2021 raming 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/08b/21.0079 WAT Acht Beken 2021 raming 
Betreft: Watering van de Acht Beken 2021 raming 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/09/21.0072 WAT De Molenbeek 2021 raming 
Betreft: Watering De Molenbeek 2021 raming 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210205/steunbrief Europees Project Living Lab 
Betreft: ondertekening van een steunbrief voor het onderzoeksvoorstel, MyGarden, in het kader van 
de Europese Green Deal waaraan het Kenniscentrum Tuin+ van de Erasmushogeschool Brussel aan 
deelneemt. 

Dossierkenmerk: LM/210218/nationale-landschapsparken 
Betreft: Geïntegreerde Gebiedsgerichte Projectwerking (GGW) – Analyse potenties gebiedsgerichte 
werkingen Vlaams-Brabant als kandidaat Vlaamse parken of landschapsparken 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT RP VVRL advies nota beleidskaders 
Betreft: Advies provincie Vlaams-Brabant over nota beleidskaders van vervoerregio Leuven 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2020001-Raamcontract MER-gunning 
Betreft: Raamovereenkomst in functie van het uitvoeren van (delen van) milieueffectbeoordelingen -
Gunning 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00003-DEP-01 
Betreft: Deputatiebesluit over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kern 
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Verona' te Bertem 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00005-DEP-01 
Betreft: Advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groen Blaffeturke te 
Beersel 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0655-PRO-DEP-01 
Betreft: Zemst - Aanvraag projectvergadering ingediend door Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 
inzake het aanleggen van de KWZI Zemst-Kesterbeek (KWZI Zemst-Laar), gelegen Grote Parijsstraat 
zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0686-AGPP-DEP-01 
Betreft: Geetbets-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend voor het veranderen 
van de kalverhouderij door toevoeging en uitbreiding met de lozing van bedrijfsafvalwater, 
Nieuwdorpstraat 2 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0699-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Société Anonyme Belge pour la Fabrication du Citrate de Chaux et de 
l'Acide Citr voor de nieuwbouw, sloop en regularisatie van verschillende projecten (o.a. 
drinkwaterinstallatie, betonplaat, kapvergunning,…) en het veranderen van de inrichting voor de 
productie van citroenzuur, Pastorijstraat 249 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0794-AGPP-DEP-01 
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend voor het bouwen van een stooklokaal bij een landbouwbedrijf, de actualisatie 
van de iioa's en de bijstelling van de milieuvoorwaarden ten gevolge van het wijzigen van het 
ammoniakemissiearm-stalsysteem bij de pluimveehouderij, Langestraat 20 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0810-BGP-DEP-01 
Betreft: Roosdaal-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 september 2020, verleend 
voor het bouwen van een meergezinswoning (9 wooneenheden), Ledebergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0881-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door JSR Micro voor 
het veranderen van de inrichting voor speciale chemicaliën voor de halfgeleiderindustrie, 
Technologielaan 8 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0953-BEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 november 2020, verleend 
voor het aanleggen en exploiteren van een tijdelijke werfgebonden materiaalopslag (betonpuin en 
gronden), Ter Heidelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0954-BEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning van bepaalde duur met voorwaarden van 13 november 
2020, verleend voor het tijdelijk stockeren van materiaal en gronden, Ter Heidelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0957-AEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Toyota Motor 
Europe voor het aanleggen van een sportterrein, Hoge Wei 33 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0992-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Medisch 
Centrum voor Huisartsen van het Leuvense voor het tijdelijk omvormen van de refter tot een 
bijkomend laboratorium, Maria-Theresiastraat 63A 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/G/SURE-2018-01 VIL-2 
Betreft: Verantwoording en terugvordering 10 dossiers pilootproject subsidieretentie Vilvoorde 2018 

Dossierkenmerk: MNS/WON/G/SURE-2018-03 TW-2 
Betreft: Verantwoording en terugvordering 10 dossiers pilootproject subsidieretentie Tielt-Winge 2018 

Dossierkenmerk: WON/LB/2007/II/A/05 Vereffening saldo 
Betreft: Stopzetting subsidie inzake het reglement huisvestingsinitiatieven 

KENNISECONOMIE 
land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210225_SWO_Druiventeelt 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst met het Steunpunt Korte Keten voor het project 'Druiventeelt in 
onze druivengemeentes: een springlevende traditie' 

deputatievergadering van 25 februari 2021 



    

 
         

 
      

  
 

          

  
 

        

 
          

   

  
 

          

 
          

 
           

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210225_SWO_Waterwijs 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant voor het project 
Waterwijs 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D210218 
Betreft: Medailles jubilarissen , eeuwelingen en verdienste 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/013 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (januari 2021) 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/012 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.02.25 

ONDERSTEUNING 
informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/D&A/VVP_Swinglicentie_2021_voorschot 
Betreft: Voorschot licentiekosten interprovinciale databank provincies.incijfers.be 2021 in het kader 
van overeenkomst met VVP 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_12 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij het Provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_13 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst gebouwen 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_04 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid op de dienst personeel en 
deputatievergadering van 25 februari 2021 
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organisatie 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/SYS/onderhoud citrix serverinfrastructuur 2021 
Betreft: De verlenging van het onderhoudscontract voor de citrix serverinfrastructuur 2021 - afname 
binnen raamcontract 

Dossierkenmerk: INF/TEL/telecom2017/betaling2021 
Betreft: Betaling abonnements- en verbruikskosten vaste telefonie Telenet 2021 - Afname binnen 
raamovereenkomst 

Dossierkenmerk: INF/VERA/bedrijfsrevisor 2021-2024/opstarten gunningsprocedure 
Betreft: Het opstarten van een gunningsprocedure voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor 
VERA voor de boekjaren 2021 tot en met 2024 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/KLO/JF/overname afgeschreven kettingzagen-19951 
Betreft: Overname 2 afgeschreven kettingzagen Stihl MS 261 voor wisselstukken 

Dossierkenmerk: 2021/KLO/JF/waterverbruik Kessel-Lo-19938 
Betreft: Vastlegging waterverbruik Kessel-Lo 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/8/21.0054 BELEID Deelneming in de drinkwateractiviteit van de 
Watergroep 
Betreft: Deelneming van de provincie Vlaams-Brabant in de drinkwateractiviteit van de Watergroep op 
31/12/2020 - certificaat 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/02/21.0078 WAT Grondige ruiming Watering De Mène 2020 
afrekening 
Betreft: Grondige ruiming Watering De Mène 2020 afrekening 
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/02/21.0080 WAT De Mène 2020, afrekening 1 
Betreft: Watering De Mène 2020, afrekening 1 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00005 FSW Leuven-Tienen Proximus 
Betreft: Verplaatsing telecommunicatie-infrastructuur door Proximus nv in het kader van de aanleg van 
fietssnelweg F24 Leuven-Tienen: goedkeuring 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HUI-BA-16-01-BORG-DEP-02 
Betreft: Vrijgave Borg Definitieve Oplevering aan Estate & Landscape Management 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-18-01-BORG-DEP-01 
Betreft: vrijgave volledige borg LEICA GEOSYSTEMS 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0199-BGP-DEP-02 
Betreft: Glabbeek-beroep van John Toury, advocaat namens Lovegrove - Nolmans, tegen de 
vergunning onder voorwaarden van 14 december 2018, verleend aan Steven Coppers voor het 
regulariseren van de inplanting van de vergunde woning, Oude Diestsestraat 14 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0869-MLD-DEP-01 
Betreft: Leuven-Melding ingediend door AB Inbev nv inzake de gehele overdracht van de vergunning 
voor de gasvalorisatie verleend aan Aspiravi nv naar AB Inbev nv gelegen Vuurkruisenlaan 1 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00016-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00017-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00018-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00019-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00020-1 
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-6 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-7 
Betreft: Weigering renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2021-2 
Betreft: premie superisolerende beglazing 2021-2 

Dossierkenmerk: WON/B/G-2021-00015-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-2021-POL-D1 aanstelling docenten 
Betreft: aanstelling van docenten 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-2021-POL-D2 aanstelling docenten 
Betreft: aanstelling docenten 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/ALGEMEEN/bestelling schilderwerk loods 99 
Betreft: schilderwerk binnenkant loods 99 van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/GD 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: ambtshalve pensionering wegens 
ziekte 

Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/JJ 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: tijdelijke aanstelling 

Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/PU 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: verlof om tijdelijk een andere 
opdracht uit te oefenen 

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2021_02_Organisatie van een reeks digitale Europalessen 
Betreft: Organisatie van een reeks digitale Europalessen in samenwerking met Europahuis 
Ryckevelde 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 005_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0539-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 040_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2019-0994-BGP-BS-
01 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_03 
Betreft: samenstelling van wervingsreserves van technisch assistent domeinwachter voor de 
provinciedomeinen Kessel-Lo/Diest en Huizingen en invulling van een vervangingscontract bij het 
provinciedomein Huizingen 
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