
    

  

    

 
             

      

 
            

       

 
             

     

 
               

              
       

 
          
        

 
             

       

 
              

         

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 17 juni 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0107-BGP-DEP-01 
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 januari 2021, verleend voor 
de regularisatie van een bestaande woning, Kerkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0434-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 20 december 2019, verleend 
voor het verbouwen van een meergezinswoning, Alfons Fierensstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0282-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 maart 2021, verleend voor 
het verbouwen van een eengezinswoning, Groenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0138-BGP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-beroep tegen de weigering van 06 januari 2021, voor het creëren van vier kavels 
bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in halfopen verband en één kavel bestemd voor 
het oprichten van ééngezinswoningen in open verband., Rodestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0256-BEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Genesius-Rode-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 04 
februari 2021, voor het regulariseren van verplichte publiciteitsborden, Zoniënwoudlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0287-BEP-DEP-01 
Betreft: Hoeilaart-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 01 maart 2021, verleend voor 
de nieuwbouw van een vrijstaande eengezinswoning, Edmond Vandervaerenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0110-BGP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 21 december 2020, voor het slopen van de 
bestaande bebouwing en het bouwen van 2 meergezinswoningen, Kapitein A.Tobbackstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0121-BGP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 21 december 2020, voor het verkavelen van één 
perceel in twee loten waarvan lot 1 voor een ééngezinswoning in gesloten verband en waarvan lot 2 
bestemd is voor een ééngezinswoning in halfopen verband, Peperstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0128-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 11 januari 2021, voor het afbreken van 2 woningen 
en een deel van de loods + bouwen van een nieuwe handelsruimte + aanleg parking, 
Mechelsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0063-BGP-DEP-02 
Betreft: Asse-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 20 januari 2021, voor het aanleggen van 
wegenis en riolering voor de voormalige buurtweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0251-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 februari 2021, voor het slopen 
van een alleenstaande eengezinswoning, Paul Turcksinstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0079-DEP-03 
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 21 januari 2016, afgeleverd 
voor het bouwen van 14 ééngezinswoningen, waarvan 6 vrijstaande en 8 driegevelwoningen, 
Wolfshaegen 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0288-BEP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de weigering van 08 maart 2021,voor het bouwen van een 
meergezinswoning met 7 woongelegenheden, Dorpsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0087-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 december 2020, verleend 
voor de afbraak van een gendarmerie en het bouwen van een meergezinswoningencomplex met 15 
entiteiten, Gendarmerieplein 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: OND/NOM/W-00011-OND/NOM-2021-00002-1 
Betreft: subisidie voor Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: behartigen van belangen provinciaal 
onderwijs 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2010027/20210610 
Betreft: toelating werken Binnenhof, Leuven 

Dossierkenmerk: JUR/V/TERV/2021012/20210608 
Betreft: Erfdienstbaarheid voor gemeente Tervuren in Tervuren 3de afdeling sectie B 442 H en 
aanstellen notaris 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021032_O_led-schermen_UIT/gunning 
Betreft: overheidsopdracht voor de levering van mobiele led-schermen voor buitengebruik voor de 
uitleendienst van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_15 
Betreft: decretale graden: goedkeuring planning voor de cyclus 2021-2022 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_29 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris milieucoördinator (dienst IDPB) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_30 
Betreft: Voorstel voor de invulling van de functie van bestuurssecretaris programmamanager (dienst 
Europa) 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_16 
Betreft: Invulling van twee functies van bestuurssecretaris planoloog bij de dienst ruimtelijke planning 
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VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/gunning betaalplatform voor afrekening online tickets 
zwembaden provinciedomeinen-20628 
Betreft: Overheidsopdracht voor voorziening betaalplatform voor afrekening van online tickets 
zwembaden provinciedomeinen - gunning 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00017-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Antonius Meerbeek: bestrijden en herstel schade 
vochtprobleem; vrijmaken vloer; onderhoud buitenschrijnwerk 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00018-1 
Betreft: Toekenning subsidie: Begraafplaats Wolvertem: herstel- en onderhoudswerken calvariekruis 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00022-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Begraafplaats Rillaar - fase 3: herstellen zuidelijke muur 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00023-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Pastorie Overwinden: verstevigingswerken dakstructuur; herstellen 
aansluiting tussen schouw en dakbedekking; terug plaatsen lambrisering na vochtbehandeling en 
vervangen asbesthoudende lambrisering 

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2020-00005-2 
Betreft: De verantwoordingstermijn van de nominatieve subsidie IOED WinAr - 2020 te verlengen tot 
31 december 2021 

Dossierkenmerk: ERF/OOE/G-2021-00003-1 
Betreft: projectsubsidies OOE - ronde juni 2021 

RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-ORG-planbegeleidingsgroepen VLM 
Betreft: planbegeleidingsgroepen VLM - actualisatie vertegenwoordigingen 2021 
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Dossierkenmerk: RMT-RP-PROCORO-210603-vervanging leden 
Betreft: PROCORO - wijziging samenstelling 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/MOBI/G-2020-00002-2 
Betreft: subsidie: Vereffeningen Dr. Mobi schooljaar 2020-2021 

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2021-00003-1 
Betreft: subsidie - de herinrichting van de schoolomgeving en prioritaire schoolroutes aan Sint-
Jozefsinstituut Ternat 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0880-AGPP-DEP-02 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door D'Ieteren voor 
de uitbreiding en actualisatie van de onderhoudsgarages met showrooms voor personenwagens en 
de bijstelling van de voorwaarden, Leuvensesteenweg 326 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1004-AGP-DEP-01 
Betreft: Tielt-Winge-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het slopen en 
heropbouwen van de bedrijfswoning en loods horende bij de kippenhouderij, Heuvelstraat 208 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0115-AGPP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door 
Eternit voor het veranderen en actualiseren van de vergunning voor het uitbaten van de inrichting voor 
de productie van brandwerende bouwplaten en bouwmaterialen van vezelcement, Kuiermansstraat 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0149-BIJ-DEP-01 
Betreft: Huldenberg-Verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin voor de bijstelling van de 
lozingsnormen, Wolfshaegen 200 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2018-00006-2 
Betreft: Tweede verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening Sociale 
huisvestingsmaatschappij 
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PIVO 
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2021_JDB_03 
Betreft: Opstart exploitatie van de schietstanden van het Provinciaal Instituut voor Vorming en 
Opleiding - huurovereenkomsten 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/2021/JB/PISO/tijdelijke vervanging directeur 
Betreft: tijdelijke vervanging directeur 

economie 
Dossierkenmerk: ECO - 21 - Slotevent opleiding internationalisering medtech & biotech 
Betreft: Slotevent opleiding internationalisering voor spinoffs en startups in medtech & biotech 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1/G-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening subsidie handelskernversterking eerste ronde 2021 

Dossierkenmerk: ECO/8.2-2021-00008-1 TOEKENNING COFINANCIERING CONNECT SME - GEP 
Betreft: Toekenning en vereffenning subsidie cofinanciering voor het project 'ConnectSME' 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/044 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (mei 2021) 

Dossierkenmerk: Fin/bb/21/046 
Betreft: Besluit FIN-BB-21-07 (buitengebruikstelling vaste activa): rechtzetting 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2021-04 
Betreft: advies begroting 2021 orthodoxe kerkfabriek Heilige Job te Ukkel 
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Dossierkenmerk: Fin/bel/21/045 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaar 2017 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/043 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.06.17 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021062_D_Adrassysteem_PIVO 
Betreft: 2021062_D_Adrassysteem_PIVO 

Dossierkenmerk: 2021063_D_vrijgave_borgtocht_beschermingskledij_brandweer_pivo 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van beschermingskledij voor de brandweer in het 
pivo. 

Dossierkenmerk: 2021064_D_vrijgave_borgtocht_verreiker_KLO 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor de levering van een verreiker voor het provinciedomein Kessel-
Lo. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_29 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_34 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst informatica 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_26 
Betreft: latere indiensttredingsdatum van een bestuurssecretaris projectcoördinator, dienst ruimtelijke 
planning 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_27 
Betreft: wijziging vervangingscontracten van een medewerker bij de dienst waterlopen 
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Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_28 
Betreft: wijziging vervangingsruimte van een medewerker bij de dienst ruimtelijke planning 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_29 
Betreft: wijziging vervangingsruimte van een medewerker bij de dienst facilitair beheer 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: 2021/KLO/JF/overname 2 kettingzagen Stihl MS201-20727 
Betreft: Overname 2 kettingzagen Stihl MS201 

recreatie 
Dossierkenmerk: Huizingen_ Terugbetaling zwemtickets wegens technische panne zwembad -
weekend 5&6 juni 2021-20735 
Betreft: Huizingen_ Terugbetaling zwemtickets wegens technische panne zwembad - weekend 5&6 
juni 2021 

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

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00013-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Martinus Melsbroek: herstel Onze-Lieve-Vrouwbeeld en 
aanpassen nis 

Dossierkenmerk: ERF/HD/21/20669 
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 8 
oktober 2021. Gunning. 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/36/2021-0711-WAT 4489 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AWV Vlaams-Brabant om aan de onbevaarbare 
waterloop Lemingsbeek B2134 tussen opgenomen punt 40 van de atlas van de onbevaarbare 
deputatievergadering van 17 juni 2021 



    

             
   

 
              

 
          

 
    

 
    

 
         
               
  

 
          

             
 

 
               

  

waterlopen van Kessel-Lo en de monding in de Vunt, waterloop van eerste categorie, 
inrichtingswerken uit te voeren. 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-AR-19-02-GOEDKEURING-DEP-03 
Betreft: Selectie van de kandidaten voor het bouwen van een uitkijktoren in de grote Getevallei 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00070-2 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-33 
Betreft: Toekenning van de renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-34 
Betreft: Weigering van de renovatielening 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0338-AGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Agentschap voor 
Natuur en Bos voor het ontbossen in functie van de vorming van heischrale vegetaties (Brabantse 
heide), Ketelheide zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0094-AGPP-DEP-01 
Betreft: Ternat-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door EdgeConneX Brussels voor het bouwen en uitbaten van een datacenter, 
Vitseroelstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0101-BGP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 18 december 2020, verleend voor het bouwen van 3 
meergezinswoningen, Jean Laroystraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0242-BEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 februari 2021, verleend 
voor het verbouwen en uitbreiden van Colruyt + parkinguitbreiding, Ferdinand Kinnenstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2021 045 
Betreft: schenking aan het Rode Kruis 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 094_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-
0469-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 006_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2019-0999-BEP-BS-
01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 028_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0587-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 042_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
1013-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 109_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0139-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 003_cassatie 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-0495-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 058 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0688-BGP-DEP-01 
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