
    

  

    

 
             

    

 
             

     

 
              
  

 
              

   

 
               

 
            

      

 
            

       

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 3 juni 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0223-BEP-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-beroep tegen de weigering van 15 februari 2021, voor het plaatsen van 
zonnepanelen in de tuinzone, Hauthem 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0225-BEP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 februari 2021, verleend voor 
het bouwen van een eengezinswoning, Kastelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0060-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 24 december 2020, voor het aanleggen van een 
tijdelijke verharding, Aarschotsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0089-BGP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de weigering van 17 december 2020, voor het bouwen van een 
handelszaak met woning, Veeliedenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0048-BGP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 08 december 2020, voor het verkavelen van 2 loten, 
Prinsedal 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0215-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 februari 2021, verleend 
voor het bouwen van een woning, Grensstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0214-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 27 januari 2021, verleend 
voor het bouwen van een open bebouwing, Grensstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0074-BGP-DEP-01 
Betreft: Machelen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 december 2020, verleend 
voor het bouwen van 3 blokken met in totaal 26 appartementen, 40 ondergrondse parkeerplaatsen, 6 
bovengrondse parkeerplaatsen en 1 grondgebonden woning, Petrus Schroonsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0912-BGP-DEP-02 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 oktober 2020, voor het 
bouwen van een woning, Vuurgatstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0224-BEP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de weigering van 15 februari 2021, voor het uitbreiden van een 
eengezinswoning, Turflaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0216-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 08 februari 2021, voor het verbouwen van een 
woning, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0075-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 december 2020, verleend 
voor het slopen van 2 woningen + het bouwen van een meergezinswoning met 12 woongelegenheden 
en ondergrondse parking, Nossegemstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 136 vonnis 
Betreft: Provincie / BUILDPLUS bvba e.a. Vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Leuven - 10 maart 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0378-BEP-DEP-02 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 01 juni 2018 voor het verbouwen van een 
achterliggend kantoorgebouw, Bondgenotenlaan 

deputatievergadering van 3 juni 2021 



    

 
   

 
    

 
    

  
        

 
        

 
 

            

 
         

  
         

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK-2018-00018-1 
Betreft: Terugvordering subsidie Boekenstoet Wemmel 

Dossierkenmerk: VLK-2018-00035-1 
Betreft: Terugvordering subsidie Taalpunt Overijse 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/21/SG 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/web/2021/gebruikersonderzoek-bestuurswebsite 
Betreft: Gebruikersonderzoek bestuurswebsite vlaamsbrabant.be 2021: kennisname van de resultaten 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20210518 
Betreft: lichten van een belofte project "Fietssnelweg F 24 Leuven-Tienen - deel 5 

Dossierkenmerk: JUR/V/TIEN/2020007/20210525 
Betreft: verlenging overeenkomst sporthal Tienen met vzw Broeders van Liefde 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 057 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0736-BGP-DEP-01 

deputatievergadering van 3 juni 2021 
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ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 202101_FAC_R_schoenen-goedkeuring 
Betreft: Goedkeuring opmaak raamovereenkomst 'schoenen' voor de ontvangstmedewerkers 
provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2021031_R_evacuatiedeuren_FAC/gunning 
Betreft: overheidsopdracht voor het vervangen, onderhouden en herstellen van evacuatiedeuren van 
het provinciehuis te Leuven: - gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_8 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan directie vrije tijd en invulling functie 

Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_9 
Betreft: strategische personeelsplanning 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_27 
Betreft: invulling van een functie van deskundige erfgoed – archeologiedagen (dienst erfgoed) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_28 
Betreft: Invulling van een voltijdse en een halftijdse functie van technisch assistent groenonderhoud 
(provinciedomein Huizingen) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_20 
Betreft: ontslagdossier 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_13 
Betreft: samenstelling wervingsreserves administratief medewerker (regio Halle-Vilvoorde) en invulling 
van twee functies administratief medewerker 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_33 
Betreft: Pensionering van een personeelslid van de dienst erfgoed 
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Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_21 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een kabinetsmedewerker bij het kabinet van gedeputeerde Ann 
SCHEVENELS 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_22 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van de deskundige directiesecretriaat bij de directie vrije tijd 

VRIJE TIJD 
toerisme 
Dossierkenmerk: TO/NOM-2021-00001-1 
Betreft: Nominiatieve werkingssubsidie 2021 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00012-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede Hever: herstellen en fixeren 
historische muurschilderingen en opschriften kruiswegstaties 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00020-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Roeselbergkapel Houwaart: herstellen dak en elektrische installatie 

Dossierkenmerk: ERF/ED/21/20373 
Betreft: Erkenning als waardevol_2 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00008-1 
Betreft: subsidie: de aanleg van een bufferbekken met aarden dam en grasstrook, buffergracht, 
ophoging van de weg en de aanplanting van een houtkant aan de Ransbergstraat te Linter 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210520/RLPZ foutief bedrag goedgekeurd 
Betreft: Subsidie - Rechtzetting bedrag nominatieve subside 2020 aan Regionaal Landschap 
Patjottenland & Zennevallei 
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Dossierkenmerk: LM/NOM-2021-00005-1 
Betreft: een nominatieve subsidie voor de organisatie van natuurateliers voor schoolgroepen in het 
Streekhuis 'Dijleland' 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAT-SP-21-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Vervanging luchtgroep haartooi in Campus PISO te Tienen 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-DO-21-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Onderhoud ploeterbad en technische installaties provinciedomein Kessel-Lo 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0438-BGPP-DEP-04 
Betreft: Herent-beroep tegen de weigering van 08 april 2019, voor het regulariseren van de afbraak en 
de heropbouw van een stalgebouw met verharding en buitenpiste, Kerkweg 83 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0876-AGPP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichtingen 
en activiteiten en wijziging van de natuurvegetatie voor het heraanleggen van de rijweg, fietspaden, 
riolering en het herleggen van een waterloop en bemaling, Molenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0100-AGPP-DEP-01 
Betreft: Oud-Heverlee-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten ingediend voor de plaatsing van een weegbrug met bijkomende 
infrastructuur en de uitbreiding met een grondwaterwinning en TOP, Merenstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0104-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Fluvius 
System Operator voor het hernieuwen van de vergunning voor het uitbaten van een 
gasontspanningsstation, Mechelsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0146-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het verplaatsen en 
bijplaatsen van fietsenstalling, het bouwen van een afvalpark en het aanleggen van verhardingen, 
Grauwmeer 14 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0162-AEP-DEP-01 
Betreft: Lennik-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het bouwen van een 
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brug over de Diepenbroekbeek, Zwartenbroekstraat 133 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0183-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 27 mei 2021 voor regularisatie 
uitbreiding en verleggen voetweg, V. Demeersmanstraat 43 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS01-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen aan de Demer 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS02-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen aan de Velp 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS03-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen in het hart van Midden-Brabant 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS04-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen aan de Dijle Noord 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS05-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen aan de Dijle Zuid 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS06-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Wonen aan Ijse en Voer 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS11-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Beter Wonen aan de Gete 
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Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2019-00008-1 
Betreft: Terugbetaling inzake een renteloze lening door een Sociaal Verhuurkantoor 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2021_MS/JDB_07_concessie horeca PIVO 
Betreft: Concessieopdracht horecapunt Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/OR/KB/PISO/HIGH FIVE 2021 
Betreft: PISO : samenwerkingsovereenkomst met een vzw voor verhuur van de infrastructuur 

Dossierkenmerk: KEN/OND/OR/ML/PISO/sportkampen 2021 
Betreft: PISO te Tienen : samenwerkingsovereenkomst met de vereniging "Sportkamp Tienen" 

Dossierkenmerk: OND/OFO/G-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning, vereffening en niet-toekenning van subsidies inzake reglement Ondersteuning 
Flankerende Onderwijsprojecten 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210603_PlattelandsTV_2021 
Betreft: Offerte PlattelandsTV voor Tournée Provinciale 2021 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210603_Samenwerkingsovereenkomst_BODASLIM 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst tussen Proefcentrum Pamel en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-
Brabant in het kader van het project BODASLIM 

FEDERALE OVERHEID 
Afdeling Vlaams-Brabant 
Dossierkenmerk: FED/DMV/SJ/20210430/Campagne Veilig fietsen in Vlaams-Brabant 
Betreft: Campagne Veilig fietsen in Vlaams-Brabant : opleiding signaalgever en aankoop 
uitrustingssets “signaalgever” ten behoeve van elke gemeente in de provincie Vlaams-Brabant, 
ingevolge het WK baanwielrennen van 19 en 26 september 2021 

deputatievergadering van 3 juni 2021 



    

 
       

  
 

           
 

 
         

  
 

  

 
               

 
    

 

 
           

     

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/internet/consultancy/vrijgaveborg2021 
Betreft: Einde raamcontract consultancy internet - vrijgave borg 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/040 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaar 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/041 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.06.03 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2021_05 
Betreft: overzicht cumulaanvragen 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_10 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 mei 2021, van het vervroegd rustpensioen van een technisch 
assistent 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2021_04 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00029-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Jan Baptist Huizingen - kruisbeuken: herstel glas-in-
loodramen en plaatsen voorzetbeglazing (fase 1) 

deputatievergadering van 3 juni 2021 
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Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00005-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Martinus Eliksem: herstellen en beschermen glas-in-
loodramen (fase 2) 

Dossierkenmerk: ERF/ED/21/20302 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Tremelo (kerk), Bever (begraafplaats 
centrum), Bever (begraafplaats Akrenbos), Schaffen (kerk), Kiezegem (kerk) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/41/2021-0634-WAT 4488 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van Fluvius System Operator om aan de onbevaarbare 
waterloop van tweede categorie Winge nr. B3002 aan het opgenomen punt 33 van de atlas van de 
onbevaarbare waterlopen van Lubbeek inrichtingswerken uit te voeren 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2020-00018-1 
Betreft: Subsidieaanvraag waterpreventie 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00061-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00064-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00065-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00066-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-31 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 
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PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-CVDS-1-aanstellen docent docentendag 
Betreft: Aanstellen van een docent voor docentendag 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-NOTA 7 
Betreft: Aanstelling docent 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 10 
Betreft: Aanstelling docenten 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 9 
Betreft: Aanstelling docent 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/21/TR 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210603_Aanvraag_SP_Aspergedag 
Betreft: Erkenning van de 'Aspergedag' door de gemeente Keerbergen in het kader van het 
provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor de promotie van typisch 
Vlaams-Brabantse producten. 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0051-BGPP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken-beroeptegen de weigering van 21 december 2020, voor de functiewijziging naar 
een hondenpension, Hanenstraat 14 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0052-BGPP-DEP-01 
Betreft: Machelen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 december 2020, verleend 
voor het bouwen en exploiteren van hotel A (185 kamers), kantoor B, hotel C (153 kamers) en hotel D 
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(172 langverblijf kamers)+ ondergrondste parkeerkelder met 445 plaatsen, Holidaystraat ZN 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 056 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0089-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 047 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0788-BEP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_25 
Betreft: aanstelling van een nieuwe medewerker bij het kabinet van gedeputeerde Ann SCHEVENELS 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0699-BEP-DEP-02 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 5 juli 2019 voor het slopen van 1 
eengezinswoning en bouwen van 3 eengezinswoningen, Alfons Stesselstraat 16 

deputatievergadering van 3 juni 2021 


