
    

  

    

 
              

     

 
            

          

 
            

         

 
                 

        

 
              

 

 
             

            

 
             

     

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 20 mei 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0197-BEP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 01 februari 2021, voor het slopen van 2 
woningen en andere bijhorende constructies, Dorpsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0188-BEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 februari 2021, verleend 
voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning, Koningin Astridlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0001-BGP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 november 2020, verleend 
voor de renovatie en uitbreiding van woonzorgcentrum Atrium, Arthur Dezangrélaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0024-BGP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de weigering van 03 december 2020, voor het wijzigen van lot 5 voor 1 
vrijstaande woning naar 2 kavels voor halfopen bebouwing, Vijfhoekweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0192-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 29 januari 2021, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Valkerijgang 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0191-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 januari 2021, verleend voor 
het bouwen van een meergezinswoning met commerciële ruimte, ondergrondse parking en infra, 
Kapucijnenvoer 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0175-BEP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 januari 2021, verleend voor 
het bouwen van een tuinhuis, Langestraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0176-BEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 januari 2021, verleend 
voor het bouwen van een woning, Komd. Romain Marissaldreef 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0008-BGP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 november 2020, verleend 
voor het slopen van een bestaande hoeve en bouwen van een meergezinswoning met 20 
appartementen, handelsruimte, ondergrondse parking en fietsenstalling in de tuin, Brusselstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0190-BEP-DEP-01 
Betreft: Bertem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 januari 2021, verleend voor 
de afbraak en de herbouw van een stalling, Bosstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1028-BGP-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw-beroep tegen de weigering van 17 december 2020, voor het slopen van een 
eengezinswoning en bouwen van 6 eengezinswoningen (2 blokken van 3 geschakelde woningen, 
gesloten en halfopen bebouwing), Sint-Truidensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0522-DEP-03 
Betreft: Roosdaal-beroep tegen de vergunning van 26 september 2016, afgeleverd voor het bouwen 
van 62 eengezinswoningen en 5 meergezinswoningen met nieuwe wegenaanleg, binnengebied 
Korenbloem 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0006-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 november 2020, verleend 
voor het creëren van 16 bebouwbare loten en het vastleggen van de omgevingsaanleg, Solheide 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1014-BGP-DEP-01 
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 november 2020, verleend 
voor het bouwen van 24 appartementen, 4 handelsruimtes en een parkeerkelder, Sint-Annastraat 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK/G-2021-00014-1 
Betreft: Projecten taalstimulering Nederlands april 2021 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/21.0168 WERK 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de gezamenlijke uitvoering van de 
werken aan de Kleine Beek in het kader van het project Nat Noskoem 

FINANCIEN 
directeur - financien 
Dossierkenmerk: FIN-DIR-21-01 
Betreft: Decretale rapportering 2021 

ONDERSTEUNING 
informatica 
Dossierkenmerk: INF/VERA/jaarrekening 2020 
Betreft: advies jaarrekening 2020 VERA 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/protocol/medailles/werking2020 
Betreft: Medailles voor huwelijksjubilarissen en eeuwelingen - werkafspraken tijdens en na corona 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 018 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0450-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 050 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0668-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 052 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0549-BEP-DEP-02 
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Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 053 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0654-BGP-DEP-01 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ERE-2021-01 
Betreft: Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2020 

Dossierkenmerk: FIN-ERE-2021-02 
Betreft: Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2020 

Dossierkenmerk: FIN-ERE-2021-03 
Betreft: Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 
2020 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00011-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2021 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2021_03 
Betreft: Aanvraag verlenging tewerkstelling (na 65 jaar) van een medewerker 

Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_7 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst erfgoed 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_16 
Betreft: invulling van een functie van deskundige griffie bij de griffiedienst via interne 
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) 
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Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_23 
Betreft: Invulling van een functie van deskundige brandweer (brandweerschool PIVO) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_24 
Betreft: Invulling van een functie van administratief medewerker (dienst mobiliteit) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_26 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris leefmilieu (dienst leefmilieu) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_19 
Betreft: aanstelling extra jobstudenten in het provinciedomein Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_09 
Betreft: invulling van een voltijdse functie van administratief medewerker (dienst personeel en 
organisatie) via interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_11 
Betreft: Wijziging jurysamenstelling voor de selectie van bestuurssecretaris jurist en wijze van invulling 
van de functie van bestuurssecretaris personeelsbeleid - jurist 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_25 
Betreft: samenstelling van de jury voor de selectie van bestuurssecretaris vergunningen-milieu (dienst 
vergunningen) 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_10 
Betreft: wijziging jurysamenstelling selectie bestuurssecretaris internationale samenwerking (dienst 
Europa) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/TEL/priveabbo 
Betreft: Stopzetting privé GSM abonnementen 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/DIER/2021/vaststellen verkoopprijs kwartet 
Betreft: Vaststellen verkoopprijs dierenkwartet 

Dossierkenmerk: DVT/VLK/2021/20451 
Betreft: De nominatieve subsidies aan vzw 't Smiske voor 'taalstimulering via kinderliedjes in 
basisscholen' 

Dossierkenmerk: VLK-2020-00015-1 
Betreft: Verlenging project Boekenstoet Liedekerke 

Dossierkenmerk: VLK-2021-00001-1 
Betreft: Verlenging looptijd project Sport je slim 

Dossierkenmerk: VT/FAC-2021-00001-1 
Betreft: Subsidiedossier 11 juli viering Wezembeek-Oppem 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/LC/samenwerking beluisterbe-20433 
Betreft: Samenwerking met vzw beluister.be voor de opmaak van 12 luisterverhalen voor Het Vinne. 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ND/21/20533 
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw 
Monumentenwacht Vlaanderen 

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2021-00003-1 
Betreft: Monumentenwacht Vlaanderen vzw: toekenning en vereffening nominatieve subsidie 2021 

deputatievergadering van 20 mei 2021 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/NOORD/21.0292 OND Gunning Zennebekken-Noord 
Betreft: Onderhoud Zennebekken-Noord 2021-2022 – gunning opdracht bestek 2018/7 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/ZUID/21.0293 OND Gunning Zennebekken-Zuid 
Betreft: Onderhoud Zennebekken-Zuid 2021-2022 – gunning opdracht bestek 2018/8 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/4/2021-2022/21.0262 OND Gunning 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dijlebekken – 
deelbekken 'Dijle-West' 2021-2022 – gunning opdracht bestek 2021/02 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/5/2021_2022/21.0261 OND Gunning 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dijlebekken – 
deelbekken 'Dijle-Oost' 2021-2022 – gunning opdracht bestek 2021/01 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/B/20.0615 OND goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeente Grimbergen voor gezamenlijke 
uitvoering werken overstromingsgebied en riolering Haneveldlaan. 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/B/Kleine_Beek_Nossegem_LIP_Noskoem/2/2.1/2.1.4/21.0301 
WERK Gunning 
Betreft: Principieel akkoord voor studieopdracht voor de werken aan de kleine beek in het kader van 
het project Nat Noskoem 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00002-1 
Betreft: subsidies voor de aanleg van een buffergracht, geleidende gracht en grasstrook langs de 
Oude Tiensebaan (Zuid) en een erosiepoel met aarden dam, toegangsweg en geleidende gracht 
langs de Oude Tiensebaan (Noord) te Scherpenheuvel-Zichem 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/20/21.0323 MACHT 4387 
Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Haacht om buitengewone werken uit te voeren, 
inclusief verlegging aan de onbevaarbare waterloop Beek nr. 2.104/II aan het opgenomen punt 5 en 
tussen de opgenomen punten 7 en 8 van de atlas van Tildonk 

deputatievergadering van 20 mei 2021 



    

 
        

           

 
             

  

          

             
      

     
          

      

 
       

 

 
        

 
           

 

 
          

              
          

           
 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP gunning Lokale Ruimte Trajecten Kraasbeek en Bekkevoort 
Betreft: Lokale Ruimte Trajecten - deelprojecten Kraasbeek (Tielt-Winge) en Bekkevoort - gunning 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00016-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Molenberg' te Landen 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00011 FSW F209: leveren en plaatsen van bebording en 
markeringen 
Betreft: Uitrol leesbaarheid: leveren en plaatsen van bebording en markeringen op de fietssnelweg 
F209 (Denderleeuw - Brussel) - afname raamcontract 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00012 SWO leesbaarheid fietssnelweg F209 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten voor het verbeteren van de leesbaarheid en herkenbaarheid 
van de fietssnelweg F209 Denderleeuw - Brussel 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00014 
Betreft: Studieopdracht FR0/F215 Vilvoorde-Machelen-Haren: goedkeuring eindresultaat en 
oplevering opdracht 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00015 
Betreft: Rooilijn- en grondinnemingsplannen FSW F25 Leuven-Aarschot, segment Wilsele 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0444-AGP-DEP-02 
Betreft: Tienen-Aanvraag ingediend door Benjamin Brugmans voor het bouwen van een 
eengezinswoning, Veeweidestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0906-AGPP-DEP-02 
Betreft: Halle-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Etablissementen Franz Colruyt voor de afbraak van een gebouw, de bouw 
en uitbating van een waterzuiveringsinstallatie, infrastructuurwerken (leidingen, pompputten) , het 
aanleggen van een multifunctionele industriële buitenruimte en bijstelling van de lozingsnormen, 
Zinkstraat 1 

deputatievergadering van 20 mei 2021 



    

 
            

            
 

 
          

             
       

 
           

  

 
         

             

 
           

 
            
    

 
            
  

 
            
  

 
            

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0078-AGPP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door KBC Bank voor 
het veranderen van de inrichting en de uitbreiding met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK), 
Brusselsesteenweg 100 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0120-AGP-DEP-01 
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het uitbreiden van 
een dubbelvolwaardig en leefbaar landbouwbedrijf met de bouw van een tweede bedrijfswoning met 
garage, bureelruimte, stelplaats bedrijfswagen en personeels-/kleedruimte, Weyenberg 32 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0226-AEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het vellen van een 
boom, Sint-Truidensesteenweg 492 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0269-AGPP-DEP-03 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door W-Kracht voor de bouw en uitbating van twee windturbines, Nieuwland zn 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2021-00005-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening Sociaal 
Verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS07-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen in de Druivenstreek 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS13-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Woonwinkel West-Brabant 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS14-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Woonwinkel Noord 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS15-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
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project Woonbeleid Zennevallei 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS16-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS172020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Regionaal Woonbeleid Vilvoorde-Machelen 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS18-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Woonwinkel Pajottenland 

Dossierkenmerk: MNS-WON/-GS12-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Woonwinkel KLM 

Dossierkenmerk: MNS/WON/oninbaarverklaring dossier 156.166 
Betreft: Terugvordering van het openstaand saldo via het waarborgfonds Ethias 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2021_JDB_06 
Betreft: Reglementen Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (organiek, huishoudelijke, 
onderwijs- en examenreglementen van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/PISO/HUUR KEUKEN TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ 
Betreft: Huur keuken Tiense suikerraffinaderij tijdens de werken aan de didactische keuken in PISO 
2021-2022 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210520_agrarische_herontwikkeling 
Betreft: Beleidsaanbevelingen agrarische herontwikkeling 

deputatievergadering van 20 mei 2021 



    

 
       

 
 

        

  
 

          

  
 

        

 
 

             
 

 
              

  

  
 

              

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D210513 
Betreft: Medailles aan jubilarissen, eeuwelingen en voor verdienste 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20210503 
Betreft: aanstellen notaris Janssen verkoop inname 43 fietssnelweg F24 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/036 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (april 2021) 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/035 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.05.20 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021052_D_vrijgave_borgtocht_G4S_secure_solutions 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor de bewakingsopdrachten voor alle instellingen van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2021053_D_vrijgave_borgtocht_G4S_Cash_Solutions 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het organiseren van waardetransport voor alle instellingen van 
het provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2021_02 
Betreft: Vastelling, met ingang van 1 mei 2021, van het rustpensioen van een technisch assistent. 

deputatievergadering van 20 mei 2021 
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Dossierkenmerk: P&O_CV2021_30 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst wonen 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_31 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het Provinciedomein Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_IGM2021_07 
Betreft: Tegemoetkoming medische kosten 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_18 
Betreft: overzicht van personeelsleden met een verlofsysteem in het eerste kwartaal van 2021 

Dossierkenmerk: P&O_SV2021_06 
Betreft: Arbeidsongeval 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: HUI-2021-avonturensportdagen-20550 
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Avonturensportdagen 2021 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/HD/21/20484 
Betreft: Overheidsopdracht voor het produceren en uitzenden van 5 regionale radioprogramma’s en 1 
Vlaams-breed radioprogramma in het kader van de Archeologiedagen tijdens de week van 4 tot en 
met 8 oktober 2021. Goedkeuring van het mini-bestek, de voorwaarden en wijze van gunning. 

Dossierkenmerk: ERF/ND/21/20505 
Betreft: Bruikleen kunstwerk Walter Swennen Kunstmuseum Den Haag 

Dossierkenmerk: ERF/ND/21/20525 
Betreft: Verlenging bruikleen ontwerpschetsen Pierre Van Humbeeck 

deputatievergadering van 20 mei 2021 



    

      

                 
   

 
             

       

 
             

               
            

      

 
              
 

 
          

            
        

 
          

 
          

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/D/15/Dijkherstelling_Vinne/21.0226 OND Vrijgave tweede helft 
borg 
Betreft: Vrijgave tweede helft van de borg voor de herstellingswerken aan de dijk van het Vinne te 
Zoutleeuw - bestek 2018/06 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0791-AGP-DEP-03 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor de inrichting van een parkeerterrein en ovatonde en het herinrichten 
van de inkom op de ecowerf-site, Aarschotsesteenweg 210 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1022-AGP-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag ingediend door Goedhuys - Thiry voor uitbreiden van de inrichting met 
een grondwaterwinning en een mazouttank met verdeelslang en het schrappen van de varkens bij het 
landbouwbedrijf - samenvoegen inrichting vergund aan Goedhuys-Thiry lv met inrichting vergund aan 
Goedhuys Frederik voor de inrichting, Moesbeekstraat 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0064-BEP-DEP-02 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 19 maart 2021, voor het vellen van 
bomen, Leemkuilenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0073-BGPP-DEP-01 
Betreft: Sint-Genesius-Rode-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 26 
november 2020, verleend aan Aurigoleau voor de exploitatie van een zwembad in 
kinesitherapiepraktijk, ook gebruikt voor zwemlessen aan kinderen, Smaragdlaan 30 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00052-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00053-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00057-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-27 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-28 
Betreft: Weigering van de renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-29 
Betreft: Opheffing van de hypothecaire inschrijvingen 

Dossierkenmerk: WON/B/G-2021-00054-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 8 
Betreft: Aanstelling docent 

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

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

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

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/21/LDG 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling 
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Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/21/LS 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: pensionering 

economie 
Dossierkenmerk: ECO/Uitbetaling RTC 
Betreft: Laattijdige uitbetaling subsidie RTC 

FEDERALE OVERHEID 
Afdeling Vlaams-Brabant 
Dossierkenmerk: FED/TOMBOLA/ROTARY/2021 
Betreft: Aanvraag vergunning Eindejaarskalender – Rotary Club Leuven 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-06 
Betreft: Jaarrekening 2020 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 054 
Betreft: dagvaarding 
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