
    

  

    

 
              
           

 

 
           

            
  

 
              

         

 
            

      

 
             

            
      

 
            

        

 
            

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 25 maart 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0890-BGP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend voor de 
aanleg van een nieuwe padenstructuur en beplanting, overdekte fietsenberging en wegendossier 
(rooilijnplan), Acaciastraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0873-BGP-DEP-01 
Betreft: Begijnendijk-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 19 oktober 
2020, verleend voor het bouwen van 13 grondgebonden woningen (groepswoningbouw) in het 
binnengebied Beekstraat/Raystraat/Processieweg, Beekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0013-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 04 december 2020, voor een aanvraag tot regularisatie 
kindersanatorium Buizingen fase 1 en nieuwbouw appartementen fase 2, Kluisbos 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0023-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 december 2020, verleend 
voor het verbouwen van een eengezinswoning, Eénmeilaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0896-BGP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-beroep tegen de vergunning van bepaalde duur met voorwaarden van 14 oktober 
2020, verleend voor het oprichten van een landbouwloods met aanhorigheden naast een 
landbouwbedrijf gevestigd in een beschermde hoeve, Congobergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0885-BGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend 
voor het verkavelen in 3 loten open bebouwing, Holleweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0019-BEP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 december 2020, verleend 
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voor het verbouwen van de woning, Lenniksesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0026-BEP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning van 10 september 2020, verleend voor het uitbreiden 
van het ondergronds garageniveau, de Limburg Stirumlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0884-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 oktober 2020, verleend voor 
het verkavelen van een grond in 5 kavels, Doelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0878-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 20 oktober 2020, voor het creëren van 2 loten voor 
halfopen woningen, Reebokweg 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2013011/20210125 
Betreft: opzeg gebruiksovereenkomst ERSV 

Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2019006/20210115 
Betreft: goedkeuren ontwerpakte garagebox 184, Binnenhof, Leuven 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ONTV-21-01 
Betreft: Goedkeuring bestek bankleningen 2021 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00008-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2021 
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ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021031_R_evacuatiedeuren_FAC 
Betreft: overheidsopdracht voor het vervangen, onderhouden en herstellen van evacuatiedeuren van 
het provinciehuis te Leuven: - goedkeuring van de wijze en voorwaarden van gunnen; - goedkeuring 
van de lijst van de aan te schrijven firma's. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_08 
Betreft: Voorstel wervingscampagne april 2021 

Dossierkenmerk: P&O_AL2021_11 
Betreft: voorstel voor de invulling van twee functies van administratief medewerker (dienst personeel 
en organisatie & dienst economie) via interne personeelsmobiliteit 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_11 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris ingenieur hydroloog (dienst waterlopen - cel 
droogtecoördinator) via interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) en invulling van de functie 
bestuurssecretaris ingenieur integraal waterbeheer 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_12 
Betreft: invulling van een functie van technisch assistent groenonderhoud provinciedomein Huizingen. 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_09 
Betreft: definitieve benoeming van de domeinbeheerder van het provinciedomein Halve Maan te Diest 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_06 
Betreft: invulling van een functie van deskundige mobiliteit (dienst mobiliteit) 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK-2020-00016-1 
Betreft: Verlenging looptijd project Inrichting van 10 stageweken taal- en voetbal verspreid over de 
schoolvakanties seizoen 20-21 
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Dossierkenmerk: VLK-2020-00017-1 
Betreft: Verlenging looptijd project Boekenstoet gemeente Zemst 

Dossierkenmerk: VLK-2020-00024-1 
Betreft: Verlenging looptijd boekenstoet Vilvoorde 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/aanpassing openingsuren Halve Maan Diest en Huizingen-
20180 
Betreft: Aanpassing openingsuren provinciedomeinen Halve Maan Diest en Huizingen 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00008-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Hof van Beieren Zemst: plaatsen drainage in functie van 
regenwaterafvoer 

Dossierkenmerk: ERF/OOE/G-2021-00002-1 
Betreft: projectsubsidies OOE - ronde maart 2021 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/21.0175 EROSIE 
Betreft: facturatie dienstverlening provinciale erosiecoördinator Liedekerke periode 2020 (t.e.m. 
september) 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NH-2021-00003-1 
Betreft: subsidie - Humanitaire noodhulp voor Tigray, Ethiopië 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00006-DEP-01 
Betreft: Deputatiebesluit over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Waardbeekdreef' te Grimbergen 
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Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00007-DEP-01 
Betreft: Deputatiebesluit over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Kleinhandelszone Ringlaan' te Sint-Truiden 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00009-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Varenslaan' te Overijse 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-EL-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Vervangen verlichting voetbalterrein in provinciedomein Kessel-Lo 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0720-BGPP-DEP-02 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 27 augustus 2020, voor de regularisatie 
van een zandpiste en een stal, Obberg 103 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0833-AGPP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten ingediend door Neuhausvoor de bouw van een hs-cabine, de uitbouw van 
het fabrieksgebouw, de regularisatie van de fietsenstalling, scherm en luchtgroep en de verandering 
van de inrichting voor de productie van luxe-pralines, Postweg 2 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0847-AGPP-DEP-01 
Betreft: Boutersem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen 
en activiteiten ingediend door Dats 24 voor het hernieuwen en uitbreiden van een tankstation met een 
CNG- en AdBlue-installatie, de bouw van een technisch gebouw en de bijstelling van de voorwaarden 
bij de exploitatie van de inrichting, Leuvensesteenweg 297 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0870-BIJ-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-Verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin voor het bijstellen van de 
lozingsnormen, Beversluis 8 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0883-BIJ-DEP-01 
Betreft: Gooik-Het verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin voor het bijstellen van de 
lozingsvoorwaarden, Letterbeekstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0923-AGP-DEP-01 
Betreft: Meise-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Stephex and Co voor 
deputatievergadering van 25 maart 2021 



    

             

 
         

         

 
            

             

 
      

 
           

              
    

 
           

  

 
        

 
        

   
          

    

het herbouwen van de stalling en het beperkt uitbreiden naar een kantoorgebouw, Lovegemstraat 8 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1025-AEP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Tessenderlo Group 
voor AE20.018 PB Leiner - Chemical Storage, Duchéstraat (Marius) 260 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0022-BEP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 december 2020, verleend 
voor regularisatie aanvraag betreffende het aanpassen van de vergunning van een bestaande schuur, 
Huttestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-20210318-samenstelling_vergoeding_POVC 
Betreft: Samenstelling POVC en vergoeding externe deskundigen 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0651-AGPP-DEP-02 
Betreft: Gooik-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor het vroegtijdig hernieuwen 
en veranderen van de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten horende bij het 
melkveebedrijf met zuivelverwerking, Bettestraat 12 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0855-PRO-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-Aanvraag projectvergadering ingediend door Aquafin voor de bouw van een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie, Molenstraat zn 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2018-00004-2 
Betreft: Tweede verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening Sociale 
huisvestingsmaatschappij 

Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2019-00005-2 
Betreft: Tweede verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening Sociale 
huisvestingsmaatschappij 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IW-goedkeuring samenstelling beoordelingscommissie 
Betreft: Goedkeuring van de samenstelling van de beoordelingscommissie innovatieve woonprojecten 
voor aanvragen 2021 en 2022. 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/NV 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: vaste benoeming van een technisch 
adviseur-coördinator 

economie 
Dossierkenmerk: ECO/Week van de Markt 
Betreft: Goedkeuring organisatie 'week van de markt' 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210325_Energie-neutrale_site_Peerenbosch 
Betreft: Principenota investeringen energie-neutrale site Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/022 
Betreft: Colruyt NV - promessekaart Amy Baudelet 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2021-02 
Betreft: advies begroting 2021 orthodoxe kerkfabriek Verrijzenis te Elsene 

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/019 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaren 2015 en 2016 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/021 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.03.25 
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ONDERSTEUNING 
informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/D&A/IP_terugbetaling_2020 
Betreft: Terugbetaling niet-bestede middelen interprovinciale werking Data & Analyse 2020 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_18 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het provinciedomein Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_13 
Betreft: wijziging van de vervangingsovereenkomsten van een personeelslid bij de dienst landbouw 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_14 
Betreft: herschikking vervangingsruimte van enkele vervangers en uitbreiding van de tewerkstelling 
van een personeelslid bij het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_08 
Betreft: wijziging aanstelling van een technisch hoofdassistent - zwembadmedewerker 
(seizoenmedewerker) provinciedomein Halve Maan Diest 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_03 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 januari 2021, van een overlevingspensioen 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_04 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 januari 2021, van een overlevingspensioen 

Dossierkenmerk: P&O_SV2021_01 
Betreft: Vermoedelijke genezingsdatum na arbeidsongevallen 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/SYS/onderhoud-serverinfrastructuur_2021 
Betreft: De verlenging van de onderhoudscontracten op de bestaande serverinfrastructuur - afname 
binnen raamcontract 
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VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00032-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk H. Hart Blauwput: vervangen dakkapellen en nazicht ladderhaken 

Dossierkenmerk: ERF/ED/21/20032 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Melsbroek (kerk), Kessel-Lo Boven-Lo 
(kerk) 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0976-BGPP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 november 2020, verleend 
voor het oprichten van een nieuw landbouwbedrijf – woning met stal/loods, mestopslag, opslag 
groenvoeder en de aanleg van een open infiltratie voorziening, Hondzochtstraat 45 A 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00031-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00032-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00033-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-15 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-16 
Betreft: Weigering renovatielening 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-17 
Betreft: Weigering renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/2021/revisor_bestek 
Betreft: Vlabinvest autonoom provinciebedrijf (apb): benoeming revisor voor de komende 4 boekjaren: 
bestek 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-2021-POL-D3 aanstelling van docenten 
Betreft: aanstelling van docenten 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/21/BB 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/21/AV 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: ambtshalve pensionering wegens ziekte 

economie 
Dossierkenmerk: ECO-21-3.3.2-samenstelling adviescommissie 
Betreft: Samenstelling adviescommissie subsidies Sociaal Ondernermersschap 

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00009 Rondzendbrief procedures Decreet Gemeentewegen 
Betreft: Schrijven inzake rol Provincie Vlaams-Brabant ikv procedures decreet Gemeentewegen 
(afgekort DGW) 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0731-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen door Gemeente 
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Zaventem voor de aanleg van een fietssnelweg, Kerkhoflaan zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0874-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 oktober 2020, verleend voor 
het bouwen van 3 woningen en 8 appartementen, Edouard Hamelsstraat 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_12 
Betreft: Invulling van de functie technisch hoofdassistent zwembadmedewerker (seizoenmedewerker) 
in het provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_16 
Betreft: beslissing rond de aanstelling van een technisch assistent seizoenmedewerker in het 
provinciedomein Halve Maan te Diest 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_13 
Betreft: invulling van een functie van technisch assistent (Proefcentrum Pamel) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_10 
Betreft: beslissing rond de aanstelling van een technisch hoofdassistent-zwembadmedewerker 
(seizoenmedewerker) in het provinciedomein Halve Maan te Diest 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVPLC/bezwaar grondwinning omgeving het Vinne-20217 
Betreft: Grondwaterwinning in de onmiddellijke omgeving van het provinciedomein Het Vinne -
bezwaarschrift 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2010005-DEP-04 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning van 27 november 2009, afgeleverd aan Extensa NV voor 
het verkavelen van een perceel grond gelegen Parkveld, te 3001 Heverlee, kadastraal bekend 
afdeling 13, sectie F, nrs. 11M, 11D, 11P, 16E,14Y2, 14F2, 14L2, 17K, 19M, 18N, 19N, 17N, 17M en 
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