Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 17 juni 2019

Aanwezigen:

Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering.
2) IGO: aanduiding schatter K.I.
Goedkeuring principiële deelname project IGO: aanduiding schatter K.I. samen met
Zoutleeuw, Linter en Geetbets
3) Kennisname decreten basisbereikbaarheid en gemeentewegen
Kennisname decreten basisbereikbaarheid en gemeentewegen
4) Kennisname verslag kerkraad KANA 13.05.2019.
Kennisname verslag kerkraad KANA 13.05.2019.
5) Principieel akkoord dading hangende rechtsprocedure
Goedkeuring principieel akkoord dading hangende rechtsprocedure.
6) Kennisname overlegforum toekomstfonds PBE
Kennisname overlegforum toekomstfonds PBE
7)

Kennisname aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand–
personeelslid technische dienst
Kennisname aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand– personeelslid
technische dienst.

SOCIALE DIENST
8) Verlenging arbeidsovereenkomst personeelslid BKO
Goedkeuring verlenging arbeidsovereenkomst vlinderfunctie BKO.

College van Burgemeester en Schepenen 17/06/19

1

FINANCIËN
9) Kennisname kredietlijn lening eigen aandeel Dak Waanrode
Kennisname kredietlijn lening eigen aandeel Dak Waanrode

BURGERZAKEN
10) Weigering aanvraag personenlijst school 'De Trip Trap'.
Goedkeuring weigering afleveren personenlijsten aan school De Trip Trap voor
leerlingenwerving onthaalklas.

ICT EN COMMUNICATIE
11) Infoblad juli-augustus-september
Goedkeuring infoblad juli-augustus-september
12) Kennisname lezersenquête infoblad
Kennisname van de organisatie en de werkwijze van de lezersenquête voor het infoblad

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
13) Voorstel om het atelier beeldende kunst onder te brengen bij de Academie Regio
Tienen
Goedkeuring voorstel om het atelier beeldende kunst onder te brengen bij de Academie Regio
Tienen.
Niet-instemming met aanvraag voor bijkomende directeursvergoeding.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
14) Leveren van dranken in alle gemeentelijke gebouwen van Kortenaken tijdens de
dienstjaren 2019-2023 - Goedkeuring gunning
Goedkeuring gunning voor het leveren van dranken in alle gemeentelijke gebouwen van
Kortenaken tijdens de dienstjaren 2019-2023.
15) Goedkeuring eigen werken
Goedkeuring uit te voeren werken in eigen beheer.
16) Slemwerken Overstraat en Molenstraat
Goedkeuring voor het opnieuw uitvoeren van slemwerken in de Overstraat en Molenstraat te
Waanrode.
17) Aanleg van een fietspad langs de Doddelbergstraat te Kersbeek
Goedkeuring voor het opstellen van een dossier voor de aanleg van een fietspad langs de
Doddelbergstraat te Kersbeek.
18) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
19) Oppersen van betonvakken in Kortenaken - Goedkeuring lastvoorwaarden
Goedkeuring lastvoorwaarden voor het oppersen van betonvakken in Kortenaken.
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20) Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van
schoolomgevingen
Goedkeuring subsidieaanvraag voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van
schoolomgevingen.
21) Inname openbaar domein Dorpsplein
Goedkeuring van het stellen van de vraag omtrent de verdere noodwendigheid van de
plaatsing van de container, gelet op het feit dat de container al het ganse jaar 2019 op het
openbaar domein staat (waarvan sommige perioden onvergund).
22) Kennisname verslag verkeersraad
Kennisname verslag van de verkeersraad.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
23) Addendum 1 aan de statuten van Hartje Hageland betreffende ICT gebruik en
informatieveiligheid en bijlage aan addendum 1 over het policy gebruik informatie
en communicatiemiddelen
Goedkeuring addendum 1 aan de statuten van Hartje Hageland betreffende ICT gebruik en
informatieveiligheid en bijlage aan addendum 1 over het policy gebruik informatie en
communicatiemiddelen
24) Kennisname jaarverslag en financieel verslag 2018 IGS Hartje Hageland
Kennisname jaarverslag en financieel verslag 2018 IGS Hartje Hageland
25) Oprichten van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht Hartje Hageland
Oost
Goedkeuring oprichting van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht Hartje
Hageland Oost.
26) Subsidieaanvraag Hartje Hageland Oost periode 2020-2025
Goedkeuring subsidieaanvraag Hartje Hageland Oost periode 2020-2025.
27) Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité en de stuurgroep van
Hartje Hageland
Goedkeuring gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité en de stuurgroep van
Hartje Hageland.
28) Oproep tot aanvraagdossiers subsidieretentie provincie Vlaams-Brabant in het
kader van betaalbaar en energiezuinig renoveren
Goedkeuring opmaak aanvraagdossier subsidieretentie provincie Vlaams-Brabant in het kader
van betaalbaar en energiezuinig renoveren.
29) Kennisname van deling- dossiernummer 2019/00014/splt.
Kennisname van deling; goed gelegen afd. 01, sectie B, perceelnummer 143S, 143M, 143N,
143L - dossiernummer 2019/00014/splt.
30) Kennisname van deling- dossiernummer 2019/00013/splt.
Kennisname van deling: goed gelegen Afd. 04, sectie D, perceelnummer 56R2 dossiernummer 2019/00013/splt.
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31) PV op 17 juni 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/V/2019/006 over "bijgebouw" op
28 april 2019.
Goedkeuring PV op 17 juni 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/V/2019/006 over "bijgebouw" op 28 april
2019.
32) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning
verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/2019/026)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning te Halensebaan,
3473 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/026)
33) Het college heeft een bijstelling van omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/V/2019/005)
Goedkeuring bijstelling omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor de creatie
van twee loten voor halfopen bebouwing te Krawatenstraat te 3470 Kortenaken (dosnr.
OMV/V/2019/005)
34) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw
voor stalling van legervoertuigen verleend (dosnr. OMV/2019/020)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het regulariseren het bouwen van een bijgebouw
voor stalling van legervoertuigen te Schoolstraat te 3470 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/020)
35) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een
hoevewinkel verleend (dosnr. OMV/2019/024)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het regulariseren van een hoevewinkel te
Winkelstraat, 3470 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/024)
36) Het college heeft een stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning
geweigerd (dosnr. SA/2019/0005)
Goedkeuring van de weigering stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning te
Grote Vreunte, 3473 Kortenaken(dosnr. SA/2019/0005)
37) Kennisname van een aanmaning na PV in het kader van een bouwmisdrijf,
vastgesteld door de departement Omgeving, ter hoogte van Winkelveldstraat, 3470
Kortenaken (dosnr. 2018/BM00003)
Kennisname van een aanmaning na PV voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf zonder
vergunning te Ransberg (dosnr. 2018/BM00003)
38) Kennisname van een PV van vaststelling van vrijwillig herstel in het kader van een
bouwmisdrijf, vastgesteld door de departement Omgeving, ter hoogte van Oude
Tiensestraat, 3473 Kortenaken (dosnr. 2016/BM00003)
Kennisname van een PV van vaststelling van vrijwillig herstel in het kader van een bouwmisdrijf
te Waanrode (dosnr. 2016/BM00003)
39) Goedkeuring omgevingsvergunning: Strostraat
Goedkeuring omgevingsvergunning Strostraat: grondwaterwinning van 50 m diep en voor
maximum 4.600 m³/jaar
40) Goedkeuring omgevingsvergunning: Bosstraat
Goedkeuring omgevingsvergunning Bosstraat: Grondwaterwinning van 80 meter diep voor
een debiet van maximum 4.500 m³/jaar
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41) Het college doet drie prijsvragen bij leveranciers voor affiches in het kader van de
omgevingsvergunning.
Goedkeuring van drie prijsvragen bij leveranciers voor affiches in het kader van de
omgevingsvergunning
42) Toelating schoolfeest Waanrode
Goedkeuring toelating schoolfeest Waanrode op zaterdag 22 juni van 12.00 uur tot 20.00 uur
43) Politieverordening schoolfeest Waanrode
Goedkeuring politieverordening schoolfeest Waanrode op zaterdag 22 juni van 12.00 uur tot
20.00 uur
44) Toelating Buurtfeest Voorbosweg
Goedkeuring toelating Buurtfeest Voorbosweg op zaterdag 06 juli 2019 vanaf 15.00 uur
45) Politieverordening buurtfeest Voorbosweg
Goedkeuring politieverordening buurtfeest Voorbosweg zaterdag 06 juli vanaf 15.00 uur
46) Feest Culturele Dorpsraad Waanrode
Goedkeuring aanvraag Culturele Dorpsraad Waanrode voor feest op vrijdag 05 juli vanaf 19.00
uur
47) Toelating Gete-run
Goedkeuring toelating Gete-run: rondrit met zijspanmotoren op zaterdag 03 augustus 2019
48) Hagelandse Gordel
Goedkeuring toelating Hagelandse Gordel op zondag 21 juli
49) Velpetocht
Goedkeuring Velpetocht: wandeling te Hoeleden en Stok op zondag 21 juli 2019
50) Toelating wielerwedstrijd voor juniores
Goedkeuring toelating wielerwedstrijd op zondag 21 juli: Interclub Juniores Beker van België
voor nationale en internationale juniores
51) Politieverordening wielerwedstrijd voor juniores
Goedkeuring politieverordening wielerwedstrijd op zondag 21 juli: Interclub Juniores Beker van
België voor nationale en internationale juniores
52) Toelating klimwedstrijd voor Nieuwelingen
Goedkeuring toelating klimwedstrijd voor Nieuwelingen op woensdag 31 juli om 18.30 uur te
Ransberg
53) Politieverordening klimwedstrijd voor Nieuwelingen
Goedkeuring politieverordening klimwedstrijd voor Nieuwelingen op woensdag 31 juli om
18.30 uur te Ransberg
54) Toelating recreatieve fietstocht
Goedkeuring toelating recreatieve fietstocht op zondag 14 juli
55) Drieskermis: editie 2019
Goedkeuring convenant, het veiligheidsprotocol en de politieverordening voor Drieskermis
editie 2019 van 09 tem 18 augustus ter hoogte van de Zandstraat.
56) Plaatsen frituurwagen
Goedkeuring toelating voor het plaatsen van een frituurwagen door KANA op 29 juni 2019 aan
zaal " Den Hoek"
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57) Plaatsen frituurwagen
Goedkeuring toelating voor het plaatsen van een frituurwagen aan zaal Bergendal op
17/08/2019
58) Kartonnen vlinders
Goedkeuring toelating aan kleuterschool van Kersbeek om van 17 tem 21 juni her en der in de
gemeente Kersbeek kartonnen vlinders op te hangen.
59) Weigering toelating plaatsen bijkomende kledingcontainers
Weigering toelating plaatsen bijkomende kledingcontainers

SECRETARIAAT
60) Afvalcontainers kerkhof Miskom
Goedkeuring plaatsing afvalcontainers kerkhof Miskom
61) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling

FINANCIËN
62) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring bestelbons, mandaten, vorderingen

SECRETARIAAT
63) To do
To do
64) Varia
Varia

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos

College van Burgemeester en Schepenen 17/06/19

6

