Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 10 juni 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0102-BGP-DEP-01
Betreft: Herent-beroep tegen de weigering van 11 januari 2021, voor het slopen van de bestaande
woning en bijgebouwen en het verkavelen in 6 loten voor halfopen bebouwing, 1 lot voor open
bebouwing en 1 lot uit te sluiten wegens ligging in agrarisch gebied, Weggevoerdenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0079-BGP-DEP-01
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 30 december 2020, verleend
voor het inrichten van een parking voor aanhangwagens, Aarschotsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0232-BEP-DEP-01
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de weigering van 01 maart 2021, verleend voor het slopen van een
eengezinswoning en bijgebouw en het bouwen van 2 halfopen woningen met carport, Hellichtstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0230-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 19 februari 2021, voor het slopen van de bestaande
woning en de nieuwbouw van een meergezinswoning, Groenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0860-BGP-DEP-02
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 oktober 2020, verleend voor
het bouwen van een meergezinswoning met herinrichting binnengebied, Janseniusstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0237-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 februari 2021, verleend voor
het verbouwen en uitbreiden van een driegevel woning, Kroonstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0221-BEP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning van 01 februari 2021, verleend aan voor het wijzigen van
de gevelopeningen van een bestaande, vergunde ééngezinswoning, Galgenberg
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0243-BEP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 01 maart 2021, voor het slopen van een woning, het
verbouwen van 2 woningen en het bouwen van 3 woningen, Zittert

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0096-BGP-DEP-01
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 14 december 2020, voor het creëren van 2
loten voor halfopen bebouwing, Hoogstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0081-BGP-DEP-01
Betreft: Zemst-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 december 2020, verleend voor
het verbouwen van een woning, Eikbosweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0098-BGP-DEP-01
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 december 2020, verleend
aan WOENST voor het oprichten van 13 grondgebonden assistentiewoningen en 34 assentieflats met
een gemeenschappelijke ruimte, Diepestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0097-BGP-DEP-01
Betreft: Steenokkerzeel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 december 2020,
verleend voor het bijstellen van een verkaveling naar 2 bouwkavels, Damlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0080-BGP-DEP-01
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de vergunning van 29 december 2020, verleend voor het bouwen
van een overdekt terras/afdak aan een woning en het bouwen van een loods, Berkendreef

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0991-AGPP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen
en activiteiten ingediend door Federale Politie voor de regularisatie van een bijscholingscentrum van
de federale politie voor het verbeteren van de rijvaardigheid, Hellebosstraat 57

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2010005-DEP-05
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning van 27 november 2009, afgeleverd voor het verkavelen
van een perceel grond gelegen Parkveld
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STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/NOM-2020-00001-3
Betreft: Nominatieve subsidie vereniging oud-mandatarissen - Terugvordering van het nietverantwoorde deel van de werkingssubsidie 2020

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-08
Betreft: Advies Rekenhof jaarrekening 2020

provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00012-1
Betreft: Voorlopige twaalfden voor de instelling voor morele dienstverlening Vlaams-Brabant

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_24
Betreft: tewerkstellingssituatie van een bestuurssecretaris in het Provinciaal Instituut voor Vorming en
Opleiding

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_14
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris internationale samenwerking (dienst Europa)

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2021/20668
Betreft: Organisatie 11 juli-activiteit provincie Vlaams-Brabant

Dossierkenmerk: VLK-2019-00031-1
Betreft: Terugvordering subsidie Boekenstoet 2020 Sint-Pieters-Leeuw
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Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00002-1
Betreft: Terugvordering nominatieve subsidie project Boekenstoet Liedekerke

Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00004-1
Betreft: Terugvordering nominatieve subsidie project boekenstoet Begijnendijk

Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00005-2
Betreft: Terugvordering nominatieve subsidie project Boekenstoet Bib Kortenberg

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00006-1
Betreft: subsidies voor de aanleg van een geprofileerde grasbufferstrook, bufferende dam en
bufferbekken aan de Wolvenstraat te Diest

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210521/Warmtescreening Asse
Betreft: Oriënterende warmtenetscreening Asse - Kennisname resultaten

Dossierkenmerk: LM/210525/gunning overheidsopdracht thematische projectbegeleidingen
Betreft: Dienstenopdracht (raamovereenkomst) voor het op maat begeleiden van Vlaams-Brabantse
gemeentebesturen bij de opmaak van een actieplan gedeeld vervoer t.b.v. de dienst Leefmilieu van
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning.

Dossierkenmerk: LM/210603/uitbetaling juryleden DBP 2021
Betreft: Vergoeding leden beoordelingscommissie Duurzame Biodiversiteitsprojecten 2021

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: PRJ-2016006 - BUDA+Stuurgroep 29 januari 2021 - Kennisname goedgekeurde
beslissingsfiches
Betreft: BUDA+ - Stuurgroep 29 januari 2021 - Kennisname goedgekeurde beslissingsfiches

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2021-00002-DEP-01
Betreft: Londerzeel - aanvraag planologisch attest 'Garage Autovil'
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Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RP-2021-00010-DEP-01
Betreft: Zemst - Beleidsmatig gewenste ontwikkeling - Kwalitatief landelijk bouwbeleid

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-201507- Kennisname rapport oriënterende warmtenetscreening
Drie Fonteinen
Betreft: Raamcontract oriënterende warmtenetscreenings - Strategisch project 'Slimme transformaties
in de verstedelijkte Zennevallei' - Kennisname rapport Drie Fonteinen

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-BA-20-03-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: vernieuwing van het skatepark in provinciedomein Kessel-lo

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-SP-20-02-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Realisatie van zonnepanelen op de voertuigenloods in het provinciedomein Kessel-lo

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0774-AGPP-DEP-02
Betreft: Kortenaken-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een
koeienstal, het herbouwen van een mestsilo, de regularisatie en het verlengen van de sleufsilo’s en de
vroegtijdige hernieuwing en verandering van de melkveehouderij, Zandrodestraat 30 / vergunnen met
voorwaarden.

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0882-AGP-DEP-02
Betreft: Wezembeek-Oppem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen
van een eengezinswoning, Renbaanlaan 56

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1009-AGPP-DEP-01
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Parbelux voor
het hervergunnen en uitbreiden van het logistiek centrum voor de opslag en verdeling van
parfumerieën en cosmetica, Schaarbeeklei 499

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1015-AGPP-DEP-01
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten en voor kleinhandelsactiviteiten ingediend door B.V.B.A. SICCARD RECYCLING voor het
bouwen van een gemengd gebouw met industriële ruimtes, detailhandel, woningen en kantoorruimte,
en bijhorende terreinaanleg en het uitbaten van een sorteerinrichting AEEA, Brusselsesteenweg 169
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0092-BGPP-DEP-01
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 december 2020, verleend
aan Denny Olislaegers voor het uitbaten van een opslagplaats voor bouwafval, Florivalstraat 93

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0123-AGP-DEP-01
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en wijziging van de
natuurvegetatie ingediend door ASTRO - plan voor het aanleggen van rioleringsstelsel en
wegeniswerken en heraanleg van waterloop, Robbrechtstraat zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0124-AGPP-DEP-01
Betreft: Herent-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door Boortmalt Herent voor het bouwen van een nieuwe kuipenzaal, het slopen
van een aantal constructies en het plaatsen van twee prefab hoogspanningscabines en het
gedeeltelijk veranderen van de iioa's bij de mouterij, Zijpstraat 155

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0142-AGPP-DEP-01
Betreft: Asse-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door R.E.D.
Laboratories voor het hervergunnen en veranderen van het biotechnologisch bedrijf, Z. 1
Researchpark 100

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0297-BEP-DEP-01
Betreft: Tremelo-willig beroep tegen beslissing van de provinciaal omgevingsambtenaar van 4 mei
2021 houdende het onontvankelijk verklaren van het beroep tegen de stilzwijgende weigering van het
college van burgemeester en schepenen van Tremelo voor het regulariseren van een hobbystal,
gelegen Hoevestraat 111

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0501-AGPP-DEP-02
Betreft: Galmaarden-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde
inrichtingen en activiteiten voor het bouwen van een stal/loods, overdekte mestvaalt en
aanhorigheden en het uitbreiden van de melkveehouderij, gelegen Pijpestraat 2 bus A te 1570
Galmaarden en het hernieuwen van de vergunning voor de exploitatie Herhout 40 te 1570
Galmaarden, Pijpestraat 2 A

MENS
wonen
Dossierkenmerk: WON/KW-2021-00001-1
Betreft: Toekenning en volledige vereffening subsidie kernversterkend woonproject
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KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: OND/NOM/W-00011-OND/NOM-2021-00001-1
Betreft: subisidie voor Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: behartigen van belangen provinciaal
onderwijs

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2021-00003-1
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan WERKERS agro bedrijfshulp vzw

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/042
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.06.10

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021059_D_vrijgave_borgtocht_broodjes_PIVO
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor de levering van verse belegde broodjes en de vrije dagelijkse
broodjesverkoop door de cateraar voor het Pivo te Asse.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2021_04
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 mei 2021, van het rustpensioen van een technisch assistent.

Dossierkenmerk: P&O_SV2021_07
Betreft: arbeidsongevallen

Dossierkenmerk: P&O_WS_2021_05
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen)
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VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/ED/21/20683
Betreft: Notule bij het besluit ERF/BOE-2021-00019: rechtzetting

Dossierkenmerk: ERF/OOE-2018-00010-1
Betreft: terugvordering subsidie

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0114-BGP-DEP-01
Betreft: Landen-beroep van Steven Keteleer, Ronald Jacobs namens Natuurpunt Oost-Brabant tegen
de vergunning onder voorwaarden van 12 januari 2021, verleend aan Myriam Termonia voor een
aanvraag tot bijstellen verkaveling, Dorpsstraat 10

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00067-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00068-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-32
Betreft: Toekenning van een renovatielening

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 11
Betreft: Aanstelling docenten
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RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0069-AGPP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Belgische
DistributieDienst - Messageries Belgique-Diffusion voor het uitbaten van een distributiecenter,
Aarschotsesteenweg 100
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