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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college (zie onder luik "publicaties")
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 13 mei 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Goedkeuring bestelbons
Het schepencollege beslist om de opdrachten te gunnen zoals opgenomen in het register ad hoc en de
volgende bestelbons goed te keuren wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 199.
STRATEGISCHE CEL
3. Stedenbouwkundig ontwerp ondergrondse parking Gemeenteplein - Kennisneming en beoordeling
Het schepencollege geeft aan 360 ARCHITECTEN opdracht om voor de bouw van de parking onder het
Gemeenteplein een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen op basis van het ontwerp dat werd
voorgesteld op 13 mei 2019, doch om de kiosk met zijn luifel naar het cultuurcentrum te draaien.
POLITIEKE ORGANISATIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
4. Kennisname van de door de raadsleden ingediende schriftelijke vragen
Het schepencollege neemt kennis van de door de raadsleden tijdens de periode van 9 tot 16 mei 2019
ingediende schriftelijke vragen en geeft opdracht om:
 de schriftelijke vragen met nummers 8-9/2019 inhoudelijk te behandelen.
5. Kennisname antwoordbrieven m.b.t. schriftelijke vragen ingediend door de raadsleden
Het schepencollege neemt kennis van de antwoordbrieven geformuleerd op de schriftelijke vragen met
nummers 7 en 9/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
6.

Poolstok - Algemene vergadering van 24 mei 2019 - Goedkeuring agendapunten - Vaststelling van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege neemt kennis van agendapunten van de algemene vergadering van Poolstok cvba van 24
mei 2019 en stelt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast.
7.

Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn - Algemene vergadering van 28 mei 2019 - Goedkeuring
agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
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Het schepencollege neemt kennis van agendapunten van de algemene vergadering van extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn van 28 mei 2019 en stelt het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast.
INTERNE ORGANISATIE
8.

Gunning van de opdracht voor levering van maaltijden in een koude lijn aan de gemeentelijke
basisscholen en aan dienstencentrum Ter Borre voor een periode van 4 jaar.
Het schepencollege gunt de opdracht voor de levering van maaltijden in een koude lijn aan de gemeentelijke
basisscholen en aan dienstencentrum Ter Borre voor een periode van 4 jaar en beslist de uitvoering van deze
opdracht te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer
2018/690.
9. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 13 mei 2019 van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen.
10. Vaststelling definitieve agenda gemeenteraad met toegevoegde punten, ingediend uiterlijk 5 dagen voor
de vergadering conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
Het schepencollege vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
voor een vergadering op 23 mei 2019 ter behandeling van de agenda toegevoegd als bijlage bij het besluit.
PERSONEEL
Personeelsformatie e n organogra m

11. xxx - voltijds vakman (D1-D3) in vast aangesteld statutair dienstverband - afdeling Ruimte - groep Wegen
- Aanvraag aangepast werk
Het schepencollege beslist over een vraag tot aangepast werk.
Werving en Selectie

12. xxx – Aanwerving als voltijds vakman (D1-D3) - in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd) – afdeling Ruimte - groep Magazijn en Onderhoud - cel Huisvuil en Recyclagepark
Er wordt een voltijds vakman (D1-D3) aangeworven voor de afdeling Ruimte - groep Magazijn en Onderhoud
- cel Huisvuil en Recyclagepark - met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
13. Aanwerving van personeel voor flexibele inzet in het gemeentelijk zwembad
Het schepencollege beslist over de aanwerving van bijkomend personeel voor flexibele inzet in het
gemeentelijk zwembad.
14. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - luik
boekhouding - in contractueel dienstverband – Vacantverklaring en vaststelling modaliteiten procedure
De procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - luik
boekhouding in contractueel dienstverband, wordt vastgesteld.
15. xxx - Aanwerving als voltijds handlanger (E1-E3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd) - afdeling Ruimte - groep Magazijn en Onderhoud
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de groep Magazijn en Onderhoud.
16. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5) in
contractueel dienstverband – Vacantverklaring en vaststelling modaliteiten procedure
De procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5), afdeling
Ruimte, dienst Gebouwen, in contractueel dienstverband, wordt vastgesteld.
17. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van expert politiek-administratieve
ondersteuning (A1a-A3a) in contractueel dienstverband – Vacantverklaring en vaststelling modaliteiten
procedure
De procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van expert politiek-administratieve
ondersteuning (A1a-A3a) wordt vastgesteld.
18. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van afdelingshoofd Ruimte (A5a-A5b) - afdeling
Ruimte - in contractueel dienstverband – Vacantverklaring en vaststelling modaliteiten procedure
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De procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van afdelingshoofd Ruimte (A5a-A5b), in
contractueel dienstverband, wordt vastgesteld.
19. xxx - Aanwerving als voltijds handlanger (E1-E3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd) - afdeling Ruimte - groep Magazijn en Onderhoud - cel Huisvuil en Recyclagepark
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de cel Huisvuil en Recyclagepark.
20. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van deskundige verzekeringen / contractbeheer
(B1-B3) - in contractueel dienstverband – Vacantverklaring en vaststelling modaliteiten procedure
De procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van deskundige verzekeringen / contractbeheer
(B1-B3) in contractueel dienstverband, wordt vastgesteld.
Loopbaan

21. Kennisname en validering van de projectfiche voor de opmaak van een aanwezigheidsbeleid
Het schepencollege valideert de projectfiche voor de opmaak van een aanwezigheidsbeleid.
22. xxx - voltijds beleidsmedewerker noodplanning en preventie (B1-B3) in vast aangesteld statutair
dienstverband - Disponibiliteit wegens ziekte
De indisponibiliteitsstelling met toekenning van een wachtgeld ten belope van 60% van de laatste
activiteitswedde voor elke afwezigheid wegens ziekte wordt toegepast.
Wedde e n andere vergoedi ngen

23. Uittredingsvergoedingen mandatarissen: kennisname brief gouverneur
Het schepencollege neemt kennis van de brief van de gouverneur van 9 april 2019 inzake mogelijkheden tot
controle van de verklaring op erewoord voor de uittredingsvergoeding van de mandatarissen.
Uitdiensttreding

24. xxx - voltijds redder (D1-D3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) Vraag tot ontslagverlenging
Het schepencollege beslist over de ontslagverlening aan een personeelslid van de gemeente.
25. xxx - voltijds adviseur secretarie en algemene zaken (A1a-A3a) in contractueel dienstverband
(arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - Vraag tot ontslagverlening
Het schepencollege beslist over de ontslagverlening aan een personeelslid van de gemeente.
WELZIJN EN PREVENTIE
26. Vaststelling "procedure agressie door derden" en "procedure psychosociaal risico"
Het schepencollege stelt de "procedure agressie door derden" en "procedure psychosociaal risico" vast.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
27. Opdracht voor levering van drukwerken voor de periode 01/09/2019 - 31/08/2022. Vaststelling van de
wijze van gunnen en goedkeuring van de voorwaarden (bestek en kostenraming).
Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden (bestek en kostenraming) voor de opdracht “Drukwerken voor
de periode 01/09/2019 – 31/08/2022” goed.
FINANCIËN
BESTELBONS
28. Gemeente - Bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 1.271 tot 1.274, van 1.276 tot 1.310,
van 1.312 tot 1.314.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft:nummer 1.314.
VERVANGENDE NOTA
29. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
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BEZWAARSCHRIFTEN
30. Bezwaarschrift van xxx en xxx tegen de gemeentebelasting op bouwen, herbouwen, verbouwen en
slopen en gemeentebelasting op ontbrekende parkeerplaats - aanslagjaar 2018
Het schepencollege verleent vrijstelling voor de gemeentebelasting op bouwen, herbouwen, verbouwen en
slopen ten bedrage van 2.715,00 euro en voor de gemeentebelasting op ontbrekende parkeerplaats ten
bedrage van 13.000 euro, gevestigd via factuur G/VK1/2018/2835.
KERKBESTUREN
31. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint Amandus (Strombeek-Bever).
Rekening 2018 - Kennisneming
Het schepencollege neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het kerkbestuur Sint-Amandus (StrombeekBever) en zal deze ter advies voorleggen aan de gemeenteraad.
32. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius (Molenveld).
Rekening 2018 - Kennisneming
Het schepencollege neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld)
en zal deze ter advies voorleggen aan de gemeenteraad.
33. Kerkbestuur Heiligen Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - Opmaak van afsprakennota en financieel
meerjarenplan van 2020 tot 2025 - Samenstelling van het gemeentelijk overlegcomité - Aanduiding van
de gemeentelijke vertegenwoordigers desbetreffende.
Het schepencollege duidt schepen William De Boeck aan om deel uit te maken van het overleg inzake de
opmaak van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Heiligen Engelbertus en Bernardus
te Zemst-Laar. Het gemeentebestuur van Zemst zal hiervan onverwijld van op de hoogte gebracht worden.
34. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator (Borgt). Rekening
2018 - Kennisneming
Het schepencollege neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt) en zal
deze ter advies voorleggen aan de gemeenteraad.
35. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus (Humbeek).
Rekening 2018 - Kennisneming
Het schepencollege neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek)
en zal deze ter advies voorleggen aan de gemeenteraad.
36. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Servaas (Grimbergen).
Rekening 2018 - Kennisneming
Het schepencollege neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen)
en zal deze ter advies voorleggen aan de gemeenteraad.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
37. Wegenis- en rioleringswerken in de Sint-Annalaan (tussen rotonde Strombeeklinde en rotonde
Rozenlaan) en op de Romeinsesteenweg (tussen Antwerpselaan en rotonde Strombeeklinde) in functie
van de aanleg van infrastructuur voor de Ringtrambus -Aanstellen van een afkoppelingsdeskundige in
het kader van de Riopact-overeenkomst
Het schepencollege beslist een afkoppelingsdeskundige aan te duiden voor het project Ringtrambus.
38. Procedure over de rechtsplegingsvergoeding afhandeling rechtszaak gemeente
Grimbergen/S.D.M./notaris xxx/cvba VERZEKERING VAN HET NOTARIAAT/nv ALLIANZ BELGIUM kennisname van de brief van Advoring van 6 mei 2019 met als bijlage syntheseconclusies van cvba
VERZEKERING VAN HET NOTARIAAT en de gemeente Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de brief van 6 mei 2019 van de advocaat van de gemeente
Grimbergen, waarbij de syntheseconclusies van cvba Verzekeringen van het notariaat en van de gemeente
Grimbergen werden overgemaakt.
39. Attest verkoop der loten voor de grond gelegen Veldkantstraat 221 en 225 te 1850 Grimbergen -

4

VA/837/17
Het schepencollege heeft het attest verkoop der loten afgeleverd voor de verkavelingsvergunning VA/837/17
voor de grond gelegen Veldkantstraat 221 en 225 te 1850 Grimbergen met als kadastrale gegevens afdeling 2
- sectie D nrs. 363 c2 en 366 C.
40. Goedkeuring van het addendum aan de concessieovereenkomst d.d. 2/11/1992 tussen het
gemeentebestuur en vzw Cultureel Centrum Strombeek-Bever (thans vzw Cultuurcentrum Strombeek
Grimbergen) naar aanleiding van de opgezegde bruikleenovereenkomst voor het Fenikscomplex
Het schepencollege gaat akkoord met het addendum aan de concessieovereenkomst van 2 november 1992
tussen het gemeentebestuur en vzw Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen, ten gevolge van de opzeg van
de bruikleenovereenkomst van 30 oktober 1992.
41. Kosteloze overdracht naar het openbaar domein van de wegenis in de verkaveling VA/790/14
(Kolveniersstraat) - aanstellen van notariskantoor Sandry GYPENS
Het schepencollege beslist notariskantoor Sandry GYPENS aan te stellen om op te treden namens het
gemeentebestuur in het kader van het verlijden van de akte van kosteloze grondafstand naar het openbaar
domein van de wegenis in de verkaveling VA/790/14 (Kolveniersstraat).
42. Aanvraag vanwege vzw Dorpsvriend voor het organiseren van het evenement 'Ode aan de keizers van
het Vlaamse en Nederlandse lied' op 8 juni 2019 in sporthal Humbeek, Nachtegaallaan 1 te 1850
Grimbergen.
Het schepencollege geeft aan vzw Dorpsvriend de toelating om in sporthal Humbeek, Nachtegaallaan 1 te
1850 Grimbergen op zaterdag 8 juni 2019 van 15u tot zondag 9 juni 2019 01.30u elektronisch versterkte
muziek te brengen voor het evenement 'Ode aan de keizers van het Vlaamse en Nederlandse lied' met een
maximum geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
43. Aanvraag vanwege Balcomité Zesde Jaars Atheneum Grimbergen voor het organiseren van het
evenement 'KAG Prom' op 27 juni 2019 in feestzaal Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege geeft aan Balcomité Zesde Jaars Atheneum Grimbergen de toelating om in feestzaal
Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen op donderdag 27 juni 2019 van 22u tot vrijdag 28 juni 2019
03u elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement 'KAG Prom' met een maximum
geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
44. Aanvraag vanwege Café Dennenhof Bij Nils voor het organiseren van het evenement 'Kermis Karaoke' op
15 juni 2019 in open lucht t.h.v. Café Dennenhof, Hof van Obbergenstraat 3 te 1852 Grimbergen.
Het schepencollege geeft aan Café Dennenhof Bij Nils de toelating om in open lucht t.h.v. Café Dennenhof,
Hof Van Obbergenstraat 3 te 1852 Grimbergen tijdens het kermisweekend op zaterdag 15 juni 2019 van 19u
tot zondag 16 juni 2019 01u elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement 'Kermis Karaoke'
met een maximum geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
GEBOUWEN
45. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - goedkeuring verrekeningen 19, 21
en 22.1.
Het schepencollege keurt de meerwerken goed voor de uitvoering van het Project basisschool ’t Villegastje te
1853 Grimbergen voor een bedrag in totaliteit van € 19.167,31 voor onder andere de tijdelijke herinrichting
van de gebouwde refter tot twee klaslokalen om de 11 klassen te kunnen groeperen in het reeds gebouwde
deel van de school.
46. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - goedkeuring inrichting keuken Jan
Mulsstraat voor maaltijdverwerking in koude lijn.
Het schepencollege gaat akkoord om een studie te laten uitvoeren om de keuken in het gebouw van de Jan
Mulsstraat van het project basischool 't Villegastje in te richten voor maaltijdverwerking in koude lijn.
WEGEN
47. Grimbergen (GUP 2016) - Paalveldstraat wegenis en rioleringswerken - goedkeuring uitvoeringsplan met
kostenraming
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Het schepencollege keurt het uitvoeringsplan met kosten van de opdracht "Wegenis- en rioleringswerken in
de Paalveldstraat" goed, voor een bedrag van € 99.488,62 incl. btw.
Nutsleiding en

48. Nutsleidingen Fluvius: uitbreiden Infrax-x-net voor het dienstencentrum Ter Borre langsheen het SintAmandsplein 7 te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor de uitbreiding van Infrax-x-net voor het
dienstencentrum Ter Borre langsheen het Sint-Amandsplein 7 te 1853 Grimbergen.
49. Nutsleidingen Fluvius: aanleg van 281 m dienstleiding voor 6 nieuwe woningen langsheen de
Prinsenstraat en Spaanse Lindebaan te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor de aanleg van 281 m dienstleiding voor 6
nieuwe woningen langsheen de Prinsenstraat en Spaanse Lindebaan te 1850 Grimbergen.
50. Nutsleidingen De Watergroep: aanpassingswerk Frans en Jozef Belstraat te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van De Watergroep goed voor aanpassingswerk langsheen de Frans
en Jozef Belstraat en Jozef van Den Berghestraat te 1850 Grimbergen.

51. Nutsleidingen Telenet: aanleg van 458 m glasvezelwachtbuis type DB7 langsheen Zevensterre,
Obbergenkouter en Beigemsesteenweg te 1852 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Telenet goed voor de aanleg van 458 m glasvezelwachtbuis type
DB7 langsheen Zevensterre, Obbergenkouter en Beigemsesteenweg te 1852 Grimbergen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

52. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het plaatsen van
een zwembad en bijgebouw alsook het vergroten van het terras - Coppendries 17, 1852 Grimbergen −
OMV/28/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019012134 - OMV/28/19)
voor het plaatsen van een zwembad en bijgebouw alsook het vergroten van het terras op een terrein gelegen
Coppendries 17 in 1852 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 5 sectie B nr. 375D.
53. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van BABILOU BELGIUM BVBA
voor het wijzigen van de functie van kantoor naar kinderdagverblijf - Nijverheidslaan 1, 1853 Grimbergen
− OMV/61/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019011535 - OMV/61/19)
voor het wijzigen van de functie van kantoor naar kinderdagverblijf op een terrein gelegen Nijverheidslaan 1
in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 271A5.
54. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
een woning - Berkenlaan 53, 1850 Grimbergen − OMV/274/18
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018140148 - OMV/274/18)
voor het bouwen van een woning op een terrein gelegen Berkenlaan 53 in 1850 Grimbergen, kadastraal
gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 77T8.
55. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor een verbouwing
met functiewijziging van handelshuis naar handelsgelijkvloers met duplex-appartement Vilvoordsesteenweg 398, 1850 Grimbergen − OMV/74/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019026177 - OMV/74/19)
voor een verbouwing met functiewijziging van handelshuis naar handelsgelijkvloers met duplex-appartement
op een terrein gelegen Vilvoordsesteenweg 398 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie
H nr. 117C2.
56. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor functiewijziging
van dierenartsenpraktijk naar appartement - Lakensestraat 59, 1853 Grimbergen − OMV/73/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019031125 - OMV/73/19)
voor een functiewijziging van dierenartsenpraktijk naar appartement op een terrein gelegen Lakensestraat
59 in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 467N3.

6

57. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het aanpassen van een raamopening tot voordeur - Rijkenhoekstraat 56, 1850 Grimbergen − OMV/79/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019034925 - OMV/79/19)
voor aanpassen van raamopening tot voordeur op een terrein gelegen Rijkenhoekstraat 56 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M.
58. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het aanleggen
van een oprit in de voortuin - Hof van Obbergenstraat 6, 1852 Grimbergen − OMV/48/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019021962 - OMV/48/19)
voor het aanleggen van een oprit in de voortuin op een terrein gelegen Hof van Obbergenstraat 6 in 1852
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 5 sectie B nr. 453B.
59. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (regularisatie) - Humbeeksesteenweg 518, 1850
Grimbergen − OMV/33/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019011220 - OMV/33/19)
voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (regularisatie) op een terrein gelegen
Humbeeksesteenweg 518 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 1 sectie C nrs. 86E, 87D, 95F
en 96E.
60. Kennisneming van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen van xxx namens GM REAL CONSTRUCT BVBA voor het bouwen van meergezinswoningen Veldkantstraat 123, 1850 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 4 juni 2019 − OMV/171/18
Het schepencollege nam kennis van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van meergezinswoningen - Veldkantstraat 123, 1850
Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie 4 juni 2019 om 9:15 uur in de auditiezaal van het
provinciehuis, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, 2de verdieping en besliste geen afvaardiging te sturen.
61. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor gedeeltelijke
verbouwing, afbraak en hernieuwbouw van een woonpand - Humbeeksesteenweg 349, 1850
Grimbergen − OMV/24/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019008834 - OMV/24/19)
voor gedeeltelijke verbouwing, afbraak en hernieuwbouw van een woonpand op een terrein gelegen
Humbeeksesteenweg 349 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 4/2 E.
62. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of
meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van Carlsbergh Breweries A/S voor het inrichten en
deels bijbouwen van een microbrouwerij met showroom in een voormalige feestzaal en het uitbreiden
van de bestaande horecagelegenheden - Abdijstraat 20 en 8, 1850 Grimbergen − OMV/31/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019007621 - OMV/31/19)
voor het inrichten en deels bijbouwen van een microbrouwerij met showroom in een voormalige feestzaal en
het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheden op een terrein gelegen Abdijstraat 20 en 8 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nrs. 251G, 251L en 251M.
MOBILITEIT
63. Politieverordening inzake werken Van der Nootstraat - De Burtinstraat - de Villegas de Clercampstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Van der Nootstraat - De Burtinstraat - de
Villegas de Clercampstraat goed. Hierbij wordt in de Villegas de Clercampstraat op de hoek met de Van Der
Nootstraat zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting
opgelegd worden voor het verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Er wordt
ook parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de werfzone.
In de Van Der Nootstraat tussen de huisnummers 1-7 en in De Burtinstraat tussen de huisnummers 1-7 en
aan de overzijde al daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting
opgelegd worden voor het verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Er wordt
ook parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de werfzone en een snelheidsbeperking van 30 km/u.

7

In De Burtinstraat tegenover de huisnummers 1 - 7 + in de de Villegas de Clercampstraat tussen de Hendrik
Drapsstraat en de Van Der Nootstraat zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines)
een verplichte rijrichting opgelegd worden voor het verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel'
voorbij te rijden). Er wordt ook parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de werfzone en een
snelheidsbeperking van 30 km/u.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 5 juni 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 21 juni 2019).
64. Politieverordening inzake werken Abdijstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Abdijstraat goed. Hierbij wordt in de
Abdijstraat langs weerszijden een verplichte rijrichting opgelegd voor het verkeer ter hoogte van de werfzone
(om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 22 mei 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 31 mei
2019).
65. Politieverordening inzake werken Treft - Gentsestraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Treft - Gentsestraat goed. In Treft en in de
Gentsestraat ter hoogte van de aansluiting met Treft wordt:
 beperkt éénrichtingsverkeer wordt ingesteld voor het verkeer ter hoogte van de werfzone;
 parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de werfzone langs weerszijden van de straat;
 een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 5 juni 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 28 juni 2019).
66. Politieverordening inzake werken Wolvertemsesteenweg ter hoogte van de Stationsstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Wolvertemsesteenweg ter hoogte van de
Stationsstraat goed. In de Wolvertemsesteenwegvanaf tussen huisnummer 134 en de Stationsstraat:
 zal de rechter rijstrook van de Wolvertemsesteenweg ter hoogte van de werfzone rijdende richting
Beigem en Meise niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Voetgangers en fietsers hebben hier wel
een vrije doorgang. Het verkeer moet over de afslagstrook richting Strombeek verder rijden richting
Meise of Beigem.
 Zal de afslagstrook op de Beigemsesteenweg richting Grimbergen-centrum niet toegankelijk zijn
enkel voor het verkeer komende van het kruispunt en rijdende naar Beigem.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 3 juni 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 7 juni 2019).
67. Politieverordening inzake werken hoekgebouw Jozef de Vlemickstraat - Oude Mechelsestraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken hoekgebouw Jozef de Vlemickstraat - Oude
Mechelsestraat goed. Hierbij wordt in de Jozef de Vleminckstraat beperkt éénrichtingsverkeer ingesteld
tussen nummer 26 en de rotonde aan de Oude Mechelsestraat met als rijrichting komende van de
Antwerpselaan en rijdende naar de rotonde Oude Mechelsestraat. De Beverstraat weggedeelte tussen de
Meisestraat en de Jozef de Vleminckstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht op 23 mei 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 23 mei 2019).
68. Politieverordening inzake het snoeien van de kastanjelaars in de Driekastanjelaarsstraat/Borgtstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het snoeien van de kastanjelaars in de
Driekastanjelaarsstraat/Borgstraat goed. Hierbij wordt telkens 1 zijde van de rijbaan gelegen naast het
bomenperk in de Borgtstraat afgesloten voor alle verkeer en dient dit verkeer langs de andere zijde te rijden
om de Borgtstraat in- en uit te rijden.
Deze maatregelen zijn van kracht van 22 mei 2019 tot het einde van de werken (voorzien op 23 mei 2019).
MILIEU EN DUURZAAMHEID
69. Kennisname van het mailverkeer van xxx betreffende de geluidshinder in Humbeek van vliegverkeer uit
Zaventem.
Het schepencollege neemt kennis van het mailverkeer betreffende geluidsoverlast van vliegtuigen
vertrekkende uit Zaventem.
VRIJE TIJD
70. Weigering aanvraag vergunning voor het exploiteren van een dienst verhuur van voertuigen met
bestuurder - Padar bvba
8

De aanvraag van bvba Padar, met maatschappelijke zetel Guillaume de Greeflaan 7 te 1090 Jette en
ondernemingsnummer 0677.483.236 tot het bekomen van een vergunning voor het exploiteren van een
dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te weigeren op grond van het decreet betreffende
de organisatie van het personenvervoer over de weg van 20 april 2001:
 artikel 47, § 2 dat stelt dat de vergunning wordt afgeleverd door de gemeente op wiens grondgebied
de exploitatiezetel gevestigd is en is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
 en artikel 51, dat stelt dat de exploitant de voertuigen die niet in dienst zijn, slechts mag laten
stationeren op plaatsen die zich bevinden op het privéterrein bestemd voor de exploitatie van een
dienst van bezoldigd vervoer van personen waarvan de exploitant van de dienst eigenaar is of
erover beschikt en zijnde de zetel van de exploitatie van de onderneming.
71. Kermis Beigem 15-16 juni 2019
Het schepencollege geeft de toelating voor de opstelling van de kermis in Beigem op 14 en 15 juni 2019.
72. Afspraken n.a.v. viering 100 jaar Vos-Beigem en 125 jaar Landelijke Gilde Beigem
Het schepencollege neemt kennis van het jubileum van VOS Beigem en landelijke Gilde Beigem en maakt
afspraken over de gemeentelijke afvaardiging op deze vieringen.
73. Uitreiking cheque Beigemse Brocante - vrijdag 24 mei
Het schepencollege neemt kennis van de uitreiking door de Beigemse Brocante van een cheque voor het
goede doel en maakt afspraken over de gemeentelijke afvaardiging op de receptie.
CULTUUR
74. Erkenning nieuwe culturele verenigingen
Het schepencollege erkent alle culturele verenigingen die in 2018 erkend waren en die naar aanleiding van
de hersamenstelling van het Cultuurforum een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen voor zover ze nog
steeds aan alle voorwaarden voldoen en het schepencollege volgt het advies van de Cultuurraad en erkent
De Stam als nieuwe culturele vereniging binnen de werksoort Vrijetijdsbesteding.
ECONOMIE
75. Delta Lux - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst en
een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
XXX, zaakvoerder van bvba Delta Lux, Temselaan 3A, 1853 Grimbergen en met ondernemingsnummer 0716
946 596, wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van:
 het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg,
 de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet,
 en de gemeentelijke reglementering m.b.t. de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder,
 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente Grimbergen.
De vergunning heeft betrekking op 1 voertuig.
Deze vergunning is geldig voor de duur van 5 jaar.
De toepasselijke taxitarieven zijn:
Opnemingsbedrag
Kilometertarief
Wachtgeld per uur
Tarief A: normaal € 2,40
€ 1,80
€ 0,70
tarief
Tarief B:
€ 2,40
€ 2,80
€ 0,70
(nachttarief:
tussen 22u en 6u)
Tarief Strombeek- € 35,00
Bever - Brussel
Airport
Tarief Strombeek- € 90,00
Bever - Charleroi
Airport
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De vergunning geeft aanleiding tot het innen van een belasting zoals voorzien in het gemeentelijk
belastingreglement op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder.
Elke wijziging in de exploitatie van de dienst dient overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende
de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 24 maart 2005, te worden gemeld aan het gemeentebestuur.
76. Aanvraag subsidie voor de instap in een digitaal platform voor handel en horeca - Dekoratie Gaudaen
Het schepen betaalt, op basis van het subsidiereglement voor de instap in een digitaal platform voor handel
en horeca van 1 juni 2017, de volgende subsidies uit aan Dekoratie Gaudaen: € 294.
BURGER
VREEMDELINGENZAKEN
77. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
78. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
79. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
80. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
VERKIEZINGEN
81. Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de verkiezing van het Europees
Parlement op 26 mei 2019
Inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de verkiezing van het Europees Parlement
op 26 mei 2019.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
De Negens prong

82. Definitieve uitsluiting leerling basisschool Negensprong -vraag inschrijving Villegastje
Het schepencollege neemt kennis van de vraag van de ouders van een leerling die definitief uitgesloten is in
een gemeentelijke basisschool tot inschrijving in een andere gemeentelijke basisschool.
Het schepencollege meent dat het, in het belang van het kind en omwille van de consequente toepassing van
de gegeven tuchtsanctie binnen dezelfde scholengemeenschap het niet opportuun is, de betreffende leerling
voor het schooljaar 2018-2019 in te schrijven in een andere gemeentelijke basisschool.
t Mierk

83. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Aanpassing van de aanstelling van xxx als kleuteronderwijzeres
ingevolge de inrichting van instaplestijden
Er wordt een personeelslid bijkomend aangesteld.
't Villegastje

84. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Bijkomende aanstelling van xxx als kleuteronderwijzer ingevolge de
inrichting van instaplestijden
Er wordt een personeelslid bijkomend aangesteld.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
85. Kennisname van de toegevoegde punten conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
Het schepencollege neemt kennis van de toegevoegde punten, ingediend door de gemeenteraadsleden en
voorgelegd door de algemeen directeur, als bijlage bij het besluit gevoegd. Er wordt aan de voorzitter van de
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gemeenteraad gevraagd om deze punten vast te stellen en toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad van 23 mei 2019.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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