Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 22 april 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0086-BEP-DEP-01
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de weigering van 30 december 2020, voor het vellen van een
meerstammige hoogstammige boom voor het vrijmaken van een toegangsweg, Heirbaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0945-BGP-DEP-01
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de weigering van 03 november 2020, voor het plaatsen van een
antennenoodmast voor draadloze radio- en telefoonverbinding, Hoekstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0088-BEP-DEP-01
Betreft: Liedekerke-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 december 2020, verleend
voor het bouwen van een veranda, Ed. Schelfhoutstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0082-BEP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de vergunning van 30 november 2020, verleend voor het
uitbreiden van een bestaande eengezins rijwoning, Albert Van Cotthemstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0963-BGP-DEP-01
Betreft: Keerbergen-beroep tegen de weigering van 19 november 2020, voor het bouwen van een
bijgebouw en een aantal beperkte wijzigingen aan de plannen van een vergunde vrijstaande
eengezinswoning, Mechelsebaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0970-BGP-DEP-01
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 november 2020, verleend voor
een aanvraag tot regularisatie verharding en reliëf, Nellekenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0093-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 december 2020, verleend
voor het bouwen van 2 eengezinswoningen, Draaklaan
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0950-BGP-DEP-01
Betreft: Bekkevoort-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend
voor het regulariseren van terreinaanlegwerken, het herbouwen van een bijgebouw, de aanpassing
van de inplanting van een tijdelijke wooncontainer en de plaatsing van een tijdelijke werfkeet, Poelbos

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0958-BGP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor het slopen van de
bestaande bebouwing en het bouwen van twee woningen in halfopen verband en een vrijstaand
bijgebouw (kantoor), Haachtsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0117-BEP-DEP-01
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 04 januari 2021, verleend voor het
oprichten van een meergezinswoning met 4 wooneenheden in gesloten bouworde,
Brusselsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0968-BGP-DEP-01
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 november 2020, verleend
voor het oprichten van meergezinswoningen, met in totaal 62 woongelegenheden, ruimtes voor
gemeenschapsvoorziening, handelruimtes en een ondergrondse parking, Brusselsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0373-DEP-03
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 31 augustus 2017, afgeleverd voor
nieuwbouw appartementen en handelsruimte voor De Beygaerd bvba, Stationsstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0942-BGP-DEP-01
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 27 oktober 2020, verleend voor
een aanvraag tot afbraak gebouwen en bouwen van 26 appartementen en een handelsruimte,
Brugstraat

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_SH2021_02
Betreft: Tewerkstellingssituatie van een personeelslid bij de dienst toerisme
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RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0982-BGPP-DEP-01
Betreft: Linter-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor de uitbating van een
kinderboerderij, Heirbaan 134

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 002_schorsingsarrest
Betreft: schorsingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-0111BGPP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 030_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190699-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/V/2020005/20200421
Betreft: Overstromingsgebied Tieltse Motte, Tielt-Winge: lichten beloften, aanstellen notaris

Dossierkenmerk: JUR/V/TIEL/2020005/20210406
Betreft: Overstromingsgebied Tieltse Motte, Tielt-Winge: voorlopig onteigeningsbesluit

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 046
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20160365-DEP-03

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 045
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200546-BGP-DEP-01

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_2
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan juridische dienst
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Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_5
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst gebouwen

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_17
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris bekkeningenieur (dienst waterlopen)

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_19
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris pedagogische ondersteuning (PIVO)

Dossierkenmerk: P&O_VE_2021_03
Betreft: Naamswijziging functie bij dienst personeel en organisatie en voorstel invulling

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_20
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van bestuurssecretaris milieucoördinator (dienst
IDPB)

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00011-1
Betreft: Toekenning subsidie - Toren voormalige kerk Sint-Michiel Keerbergen: losse onderdelen
verwijderen, duivenwering aanbrengen en herstellen, metalen onderdelen schilderen, bliksemafleiding
herstellen

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0919-AGP-DEP-01
Betreft: Tielt-Winge-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen
en activiteiten ingediend door Watermanshoeve voor het bouwen van een stal en het exploiteren van
een kinderboerderij, Statiestraat 39

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0108-AEP-DEP-01
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Tessenderlo Group
voor het slopen van het gebouw ‘oude blending’, Duchéstraat (Marius) 260
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0118-AEP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door
TOTAL BELGIUM voor het veranderen van de transformator horende bij het tankstation, Autostrade
E19

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND/OR/STERRETJES/beleidsondersteuning/afrekening
Betreft: De Sterretjes : beleidsondersteuning (11/22 u./w.) - afrekening in 2021

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021039_D_aangepaste_fietsen_VIN
Betreft: overheidsopdracht voor de levering van aangepaste fietsen (voor mensen met een beperking)
voor het provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw: - goedkeuring van de wijze en voorwaarden van
gunnen; - goedkeuring van de aan te schrijven firma's.

Dossierkenmerk: 2021044_D_vrijgave_borgtocht_multi-containeropstelling
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor de aankoop van een multi-containeropstelling.

Dossierkenmerk: 2021045_D_vrijgave_borgtocht_kledij_ontvangst
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van kledij voor de ontvangstmedewerkers.

Dossierkenmerk: 2021207_D_vergoeding beschadigde ramen
Betreft: In 2019 zijn er 3 ramen op de zuidgevel van de toren van het provinciehuis gebarsten. Deze
ramen waren sinds 2017 voorzien van zonwerende folies van 3M door de firma Claritas NV. Het
onderzoek van verzekeraar Experta bv, Handelslei 39 in 2980 Zoersel, bevestigde dat de barsten
ontstaan zijn door thermische breuken. De herstellingskosten ter waarde van 11.335,28 euro worden
vergoed door de verzekering.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&0_SV2021_04
Betreft: Vermoedelijke genezingsdatum arbeidsongevallen

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_23
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid tewerkgesteld bij het Provinciedomein
deputatievergadering van 22 april 2021

"Halve Maan" te Diest

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_24
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst recreatie,
Provinciedomein "Halve Maan" te Diest

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_25
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid tewerkgesteld bij het Provinciedomein
Kessel-Lo

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_26
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid tewerkgesteld bij het Provinciedomein
"Halve Maan" te Diest

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_27
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van het
provinciedomein Halve Maan te Diest

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: 2021/HUI/vastlegging waterverbruik-20059
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Vastlegging waterverbruik

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/41/2021-0496-WAT 4480 MACHT
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN om aan de onbevaarbare waterloop
Herendaalbeek nr. B3036 inrichtingswerken uit te voeren

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0511-EVAL-DEP-01
Betreft: kennisgeving verslag POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) na GPBV
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) evaluatie van de brouwerij te
Boortmeerbeek
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0512-EVAL-DEP-01
Betreft: kennisgeving verslag POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) na GPBV
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) evaluatie van de inrichting met de
waterzuivering te Hoegaarden

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0513-EVAL-DEP-01
Betreft: kennisgeving verslag POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) na GPBV
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) evaluatie van de brouwerij te
Hoegaarden

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00043-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: WON/B/G-2021-00042-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

KENNISECONOMIE
Europa
Dossierkenmerk: EUR2021_04_Organisatie_Europadebat_Digitale_rechten_en_vrijheden
Betreft: Organisatie Europa-debat over digitale rechten en vrijheden op 26 april 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0933-BGP-DEP-01
Betreft: Zoutleeuw-beroep tegen de weigering van 29 oktober 2020, voor het verkavelen van gronden,
Broekstraat

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016003-vergoeding reproductie glasramen Horizon+ aan
Natuurinvest
Betreft: Strategisch project Horizon+ - Vergoeding reproductie glasramen
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STAFDIENSTEN
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Dossierkenmerk: IDPB/2104/WD/Sneltesten
Betreft: Sneltesten corona voor medewerkers die niet kunnen thuiswerken.

KENNISECONOMIE
Europa
Dossierkenmerk: EUR2021_07_Europa Direct-Informatiecentrum 2021-2025 België,
Overeenkomst
Betreft: Europa Direct-Informatiecentra 2021-2025 België, Overeenkomst Vlaams-Brabant

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0147-BGP-DEP-01
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 januari 2021 voor het bouwen
van een meergezinswoning met 6 wooneenheden en 3 ruimtes voor vrije beroepen, Andreas
Masiusplein 35
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