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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 24 juni 2019 goed.
POLITIE
2.

Lokale politie - Dringende contractuele werving consulent middelenbeheer en financiën (niveau B) Openstelling vacature
Het schepencollege keurde de openstelling van de functie van consulent middelenbeheer en financiën
(niveau B) via dringende contractuele werving voor de duur van maximum 1 jaar en het aanleggen van een
wervingsreserve van 24 maanden, goed.
3. Lokale politie - Aankoop van informaticamateriaal - Toewijzing
Het schepencollege keurt de aankoop van informaticamateriaal bij de leverancier ARP NV, Heerstraat 73 in
3910 Neerpelt goed.
STRATEGISCHE CEL
4.

Principieel besluit tot wijziging van de lopende opdracht van BESIX INFRA houdende afkoppeling
Strombeek Fase 1 (AQF) en verfraaiing van Wemmelsestraat, Kloosterstraat, Jan Mulsstraat,
Gemeenteplein (deels) en Jan Mulsstraat (gemeente) door een aanvullend werk voor de bouw van een
ruimte dienstig voor ondergronds parkeren - Opmaak van een bouwteamovereenkomst
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de directeur strategische ontwikkeling betreffende de
noodzaak om een bouwteamovereenkomst op te stellen teneinde de deelname van aannemer BESIX Infra te
regelen aan een bouwteam dat een uitvoerbaar ontwerp voor een parking met minimaal 150 plaatsen onder
het Gemeenteplein dient op te leveren.
Het schepencollege gaat akkoord met het voorstel om deze bouwteamovereenkomst met BESIX Infra te
onderhandelen.
5.

Aanpassing van het collegebesluit van 24 juni 2019 tot goedkeuring van de juridische nota van GD&A
betreffende de geïntegreerde uitvoering van de bouw door Aquafin van het bufferbekken onder het
Gemeenteplein (basisopdracht) met de realisatie van een ruimte dienstig voor ondergronds parkeren als
aanvullend werk - Vaststelling van een gecoördineerde tekst
Het schepencollege keurt de verbetering van enkele onvolkomenheden goed in het besluit van 24 juni 2019
met als opschrift "Toewijzing van de overheidsopdracht houdende het bouwen van een parking onder het
Gemeenteplein bij wijze van aanvullende opdracht op de lopende opdracht houdende afkoppeling Strombeek
- fase 1 en verfraaiing van de Wemmelsestraat, de Kloosterstraat, de Jan Mulsstraat, het Gemeenteplein
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(deels) en het Sint-Amandsplein - Kennisneming van het voorlopig standpunt van Aquafin en van de
verantwoordende juridische nota GD&A advocaten" en stelt er een gecoördineerde tekst van vast met als
gewijzigd opschrift "Voorstel tot wijziging van de lopende opdracht van BESIX INFRA houdende afkoppeling
Strombeek Fase 1 (AQF) en verfraaiing van Wemmelsestraat, Kloosterstraat, Jan Mulsstraat, Gemeenteplein
(deels) en Jan Mulsstraat (gemeente) door aanvulling met de bouw van een ruimte dienstig voor ondergronds
parkeren - Kennisneming van het voorlopig standpunt van Aquafin en van de verantwoordende juridische
nota van GD&A advocaten".
6.

Gunning van de overheidsopdracht voor aanneming van werken inzake het bouwen van OCMWkantoren, bibliotheek en bijhorende diensten - perceel 1: Algemene aanneming (ruwbouw - afwerking technieken - liften) - Ontwerp van de eerste conclusies voor de gemeente Grimbergen in de procedure
voor de rechtbank van eerste aanleg ingesteld door nv Antwerpse Bouwwerken - Verbintenistermijn
offerte nv Strabag Belgium
Het schepencollege keurt het ontwerp van eerste conclusies goed dat in het kader van de in hoofding
vermelde procedure voor de rechtbank van eerste aanleg door de advocaat van de gemeente werd opgesteld
en beslist om aan nv STRABAG Belgium te vragen om de verbintenistermijn voor haar offerte voor de
opdracht in kwestie verder te verlengen tot en met 31 december 2019.
POLITIEKE ORGANISATIE
7. Aanvraag eervolle onderscheiding in de Nationale Orden en Burgerlijke eretekens
Het schepencollege start de procedure op voor het verkrijgen van de eervolle onderscheidingen in de
Nationale Orden en Burgerlijke eretekens.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
8. 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 15-17/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
9. Projectvereniging voor cultuur 'Noordrand' - Aanduiding lid adviesgroep
Het schepencollege legt de aanduiding van een lid in de adviesgroep van projectvereniging Noordrand ter
beraadslaging voor aan de gemeenteraad.
INTERNE ORGANISATIE
10. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 24 juni 2019 van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Werving en Selectie

11. Procedure voor de invulling van een deeltijdse betrekking van schoonma(a)k(st)er (E1-E3) in contractueel
dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - Zwembad - Kennisname van de resultaten van
de selectieproeven
Het schepencollege neemt akte van het verslag van de selectieprocedure voor schoonma(a)k(st)er (E1-E3) Zwembad.
Loopbaan

12. xxx - voltijds bibliotheekassistent (C1-C3) in vast aangesteld statutair dienstverband met een
gedeeltelijke loopbaanonderbreking (1/2) - 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

13. Uitbetaling van overuren: april en mei 2019
De uitbetaling van de overuren voor de maanden april en mei 2019 wordt vastgesteld.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
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14. Gunning van de opdracht keuringen elektrische installaties in diverse gemeentelijke gebouwen voor de
periode van 1/7/2019 t.e.m. 30/6/2021.
Het schepencollege gunt de opdracht "Keuringen elektrische installaties in diverse gemeentelijke gebouwen
voor de periode van 1/7/2019 t.e.m. 30/6/2021" aan de firma ACEG, Romeinsesteenweg 524 bus 28 te 1853
Strombeek-Bever.
FINANCIËN
BESTELBONS
15. 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: nummer 1444, van 1529 tot 1547, van 1549 tot
1557.
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 1548, van 1558 tot 1564.
VERVANGENDE NOTA
16. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
DEBITEURENBEHEER
17. Debiteurenbeheer - onverhaalbaar stellen van een openstaande vordering
Het schepencollege keurt de volgende onverhaalbaarstelling goed: alfa factuur 2015/1499 voor een totaal
bedrag van € 150 (aanmaningskost van € 10 inbegrepen).
GRONDGEBIED EN RUIMTE
18. Attest verkoop der loten voor de grond gelegen Jan Mulsstraat/de Villegas de Clercampstraat te 1853
Grimbergen VA/838/18 - OMV_2018145669
Het schepencollege levert een attest verkoop der loten af voor de omgevingsvergunning OMV_2018145669 VA/843/18 voor de grond gelegen Jan Mulsstraat/de Villegas de Clercampstraat te 1853 Grimbergen met als
kadastrale gegevens afdeling 4 sectie A nr. 566/G-2.
19. Oud schoolgebouw - Prinsenstraat - herbestemming - Projectvisie
Het schepencollege gaat principieel akkoord met de uitwerking van een totaalvisie door een aan te stellen
ontwerper voor de bouw van een multifunctioneel gebouw voor hoofdzakelijk gemeentelijke
werkzaamheden.
GEBOUWEN
20. Herinrichting kruispunt N211, Wolvertemsesteenweg, Vilvoordsesteenweg en Rijkenhoekstraat te 1850
Grimbergen: slopen van 3 woningen + bewarende maatregelen tot herinrichting: goedkeuring
lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen.
Het schepencollege keurt het bijzonder bestek en kostenraming voor het slopen van 3 gebouwen,
Rijkenhoekstraat 1, Wolvertemsesteenweg 2 en restanten van de woning Wolvertemsesteenweg 4 te 1850
Grimbergen goed.
21. Investeringssubsidie infrastructuur erkende verenigingen - vzw Chiromeisjes Sjaloom
Het schepencollege stelt aan de gemeenteraad voor om een investeringssubsidie toe te kennen aan vzw
Chiromeisjes Sjaloom als gevolg van het subsidiereglement investeringssubsidie infrastructuur erkende
verenigingen van 25 oktober 2018.
WEGEN
22. Project B213030 - Grimbergen: (deel) "Wegenis- en rioleringswerken in de Acacialaan en de Hazelaarlaan
- goedkeuring gunning
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Het schepencollege gunt het gemeentelijk project B210030 “Wegenis en rioleringswerken in de Acacialaan
en de Hazelaarlaan” op het grondgebied van de gemeente Grimbergen aan de firma Willemen Infra gevestigd
Booiebos 4 te 9031 Drongen.
23. Project B211013 – Afkoppelen velden Berkenlaan (knelpunt) en afkoppeling velden aan Verlande Vijvers,
wegenis- en rioleringswerken Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornbaan, Oude
Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers - goedkeuring eindafrekening
Het schepencollege keurt de eindafrekening goed voor het gemeentelijk project B211013 “Afkoppelen
velden Berkenlaan (knelpunt) en afkoppeling velden aan Verlande Vijvers”.
24. Onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen te Grimbergen - goedkeuring eindafrekening
Het schepencollege keurt de eindafrekening voor het dossier "Onderhoud en herasfalteren van verschillende
wegen te Grimbergen - perceel 1 en 2" met als ref 2016/552 goed.
25. Verkavelingsvergunning VA/818/16 voor het verkavelen van 20 loten – Oostvaartdijk 411-412 en nieuw
aan te leggen straat 1-8, 1851 Grimbergen - goedkeuring voorlopige oplevering
Het schepencollege keurt het proces verbaal van voorlopige oplevering voor verkavelingsvergunning
VA/818/16 gelegen Oostvaartdijk 411-412 en nieuw aan te leggen straat 1-8, 1851 Grimbergen goed.
26. Onderhoud en (her)asfalteren van verschillende wegen te Grimbergen - goedkeuring gunning
Het schepencollege gunt de gemeentelijke opdracht “Onderhoud en (her)asfalteren van verschillende wegen
te Grimbergen” aan de firma Norré Behaegel bvba gevestigd Koninklijke Baan 196 te 8434 Westende.
27. Cassatieberoep tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake de weigering van de
vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar aan AQUAFIN nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor project 22.254, afkoppeling Strombeek
fase 1, gelegen Antwerpselaan ZN, Boechoutlaan ZN, Gemeenteplein ZN, Jan Mulsstraat ZN,
Kloosterstraat ZN, Pastorijstraat ZN, Sint-Amandsplein ZN, Victor Soensstraat ZN en Wemmelsestraat ZN,
1853 Grimbergen - kennisname van de beschikking van de Raad van State van 25 april 2019 m.b.t. de
toelaatbaarheid
Het schepencollege neemt kennis van de beschikking van 25 april 2019 waarbij het cassatieberoep, ingediend
tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2019, waarbij het verzoek tot
vernietiging tegen de stedenbouwkundige vergunning van Aquafin nv van enkele handelaars werd
verworpen, toelaatbaar wordt verklaard.
Het schepencollege geeft de opdracht aan de advocaten van de gemeente om een verzoek tot tussenkomst
in te dienen teneinde de belangen van de gemeente te vrijwaren in deze procedure.
Nutsleiding en

28. Nutsleidingen Fluvius: aanleg van LS en saneren van papieren lood voor een verkaveling langsheen de
Beigemsesteenweg 91-125 te 1852 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor de aanleg van LS en saneren van papieren lood
voor een verkaveling langsheen de Beigemsesteenweg te 91-125 te 1852 Grimbergen.
29. Nutsleidingen Fluvius: aanleg van DL voor een verkaveling langsheen de Beigemsesteenweg 91-125 te
1852 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor 113 m DL kabel voor een verkaveling langsheen
de Beigemsesteenweg 91-125 te 1852 Grimbergen.
30. Nutsleidingen Fluvius: uitvoeren van proefsleuven voor de staat van de gasleiding te bepalen langsheen
de Frans en Jozef Belstraat te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor de uitvoering van proefsleuven voor de staat
van de gasleiding te bepalen langsheen de Frans en Jozef Belstraat te 1850 Grimbergen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

31. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens BAOBAB
REAL ESTATE NV voor het regulariseren van de indeling van het gebouw - Otto de Mentockplein 17, 1853
Grimbergen − OMV/111/19
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Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019047752 - OMV/111/19)
voor het regulariseren van de indeling van het gebouw op een terrein gelegen Otto de Mentockplein 17 in
1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nrs. 406N en 409V3.
32. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het omvormen
van kantoorruimtes naar een ééngezinswoning (functiewijziging) - Brusselsesteenweg 1, 1850
Grimbergen − OMV/127/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019047541 - OMV/127/19)
voor het omvormen van kantoorruimtes naar een ééngezinswoning (functiewijziging) op een terrein gelegen
Brusselsesteenweg 1 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 195C9.
33. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
een garage - Tommenmolenstraat 17, 1850 Grimbergen − OMV/70/19
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018154739 - OMV/70/19)
voor het bouwen van een garage op een terrein gelegen Tommenmolenstraat 17 in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nrs. 121E, 123C, 125E en 126K.
34. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor de meergezinswoning met 2 entiteiten gelegen te
Rodepoortstraat 69 te 1853 Grimbergen - G2529 - Opname in vergunningenregister
De woning, gelegen Rodepoortstraat 69 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 261 K3,
met 1954 als oprichtingsdatum, werd omwille van de ingebruikname vanaf 7 november 1966 als
meergezinswoning met 2 woonentiteiten opgenomen in het vergunningenregister op datum van 1 juli 2019.
Deze zal definitief vergund geacht worden, vanaf 1 juli 2019 wanneer er geen tegenbewijzen (proces-verbaal,
niet anonieme klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1966-1971) worden ontvangen).
35. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het opsplitsen
van een woning in 2 woonentiteiten en het regulariseren van bijgebouwen - Gentsestraat 76, 1853
Grimbergen − OMV/87/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019037573 - OMV/87/19)
voor het opsplitsen van een woning in 2 woonentiteiten en het regulariseren van bijgebouwen op een terrein
gelegen Gentsestraat 76 in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie B nrs. 54A2, 54Z, 54T
en 54H2.
36. OV/9/19 - Voorlopige bescherming als monument van het grafteken Pincket via ministerieel besluit van
15 mei 2019 te Veldkantstraat te 1850 Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de voorlopige bescherming als monument van het grafteken Pincket
via ministerieel besluit van 15 mei 2019 gelegen Veldkantstraat te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als:
afdeling 2 sectie D nr. 393r6 en gaat tegen deze beslissing niet in beroep.
37. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor een magazijn gelegen te Driekastanjelaarsstraat 29
te 1850 Grimbergen - G3566 - Opname in vergunningenregister
Het magazijn, gelegen Driekastanjelaarsstraat 29 te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie D
393 W3, met een ongekende oprichtingsdatum, werd omwille van de luchtfoto van 1971 opgenomen in het
vergunningenregister op datum van 1 juli 2019. Deze zal definitief vergund geacht worden, vanaf 1 juli 2020
wanneer er geen tegenbewijzen (proces-verbaal, niet anonieme klacht daterend uit de periode van 5 jaar
(1971-1976) worden ontvangen).
38. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
een veranda en aangebouwde garage (regularisatie) - de Villegas de Clercampstraat 178, 1853
Grimbergen − OMV/54/19
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019003136 - OMV/54/19)
voor het bouwen van een veranda en aangebouwde garage (regularisatie) op een terrein gelegen de Villegas
de Clercampstraat 178 in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 129E3.
Melding

39. Dwangsomprocedure ingesteld tegen het bedrijf bvba Hof ter Lint door omwonenden - kennisname email van 7 juni 2019
Het schepencollege neemt kennis van de e-mail van 7 juni 2019, in de zaak ingesteld door bvba HOF TER LINT
bij het Hof van Beroep tegen enkele omwonenden m.b.t. dwangsommen, waarbij de advocaat van de
gemeente liet weten dat het Hof van Beroep het verzoek tot nieuwe conclusietermijnen van de advocaat van
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bvba HOF TER LINT heeft ingewilligd en dat er aldus twee aanvullende conclusietermijnen werden toegekend
en dat de zaak zal worden hernomen op 17 september 2019.
Overige

40. Notariële verdeling
Het schepencollege gaat akkoord met de verdeling van een onroerend goed gelegen Heienbeekstraat 28 te
1850 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 1 sectie C nr. 399P2/deel.
41. Recht van voorkoop door de gemeente week 27
Het schepencollege oefent het recht van voorkoop niet uit voor de boven vernoemde eigendommen.
MOBILITEIT
42. Politieverordening inzake Tour de France
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake Tour de France goed. Hierbij wordt de Sparrenlaan
afgesloten voor alle verkeer in het weggedeelte voorbij huisnummer 101 van de Spaanse Lindebaan en de
private weg juist voor huisnummer 95 van de Sparrenlaan. In de Sparrenlaan is wel plaatselijk verkeer
toegelaten tussen het kruispunt met de Berkenlaan en de private weg. Langs de andere zijde van de
Sparrenlaan is plaatselijk verkeer mogelijk tussen het kruispunt met de Spaanse Lindebaan en huisnummer
101 van de Spaanse Lindebaan. De Populierendallaan en de Esdoornlaan blijven toegankelijk voor plaatselijk
verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 4 juli 2019 om 8 uur tot het einde van het evenement (vermoedelijk 6
juli 2019 om 18 uur).
43. Politieverordening inzake het afsluiten van de oprit van de A12 - Tour de France
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het afsluiten van de oprit van de A12 goed. Hierbij
wordt voor het evenement van de Tour de France de oprit van de A12 op de N277 Boechoutlaan Strombeek Bever afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregel is van kracht op 6 juli 2019 vanaf 12 uur tot het einde van het evenement (vermoedelijk 17
uur).
44. Politieverordening inzake afkoppelingswerken Brusselsesteenweg en Luiaardweg
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake afkoppelingswerken Brusselsesteenweg en
Luiaardweg goed. Hierbij wordt parkeerverbod ingesteld op onderstaande plaatsen:
 Brusselsesteenweg vanaf nummer 24 tot nummer 139;
 Luiaardweg tegenover nummer 9.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 3 juli 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 30 augustus
2019).
45. Politieverordening inzake werken Molenstraat 238
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Molenstraat 238 goed. Hierbij wordt in de
Molenstraat ter hoogte van nummer 238 een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 3 juli 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 5 juli 2019).
46. Politieverordening inzake werken Mezenhof, Dokter Hemerijckstraat, Ijsvogellaan, Otto de
Mentockplein, Hovenierstraat en Meerstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Mezenhof, Dokter Hemerijckstraat,
IJsvogellaan, Otto de Mentockplein, Hovenierstraat en Meerstraat goed.
 Op het Otto De Mentockplein ter hoogte van nummer 9 wordt er parkeerverbod ingesteld langs
beide zijden van de rijbaan. Deze werken zullen doorgaan vanaf 2 juli 2019 tot het einde van de
werken (vermoedelijk 19 juli 2019).
 In de Meerstraat ter hoogte van nummer 15 wordt er parkeerverbod ingesteld langs beide zijden
van de rijbaan. Deze werken zullen doorgaan vanaf 3 juli 2019 tot het einde van de werken
(vermoedelijk 19 juli 2019).
 In de Hovenierstraat ter hoogte van nummer 11 wordt het verkeer geregeld aan de hand van
voorrangsregeling. Ter hoogte van de werfzone wordt parkeerverbod ingesteld langs beide zijden
van de rijbaan. Deze werken zullen doorgaan vanaf 4 juli 2019 tot het einde van de werken
(vermoedelijk 19 juli 2019).
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In Mezenhof ter hoogte van nummer 9 wordt er parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de
rijbaan. Deze werken zullen doorgaan vanaf 1 juli 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk
19 juli 2019).
In de Dokter Hemerijckxlaan ter hoogte van nummer 25 wordt het verkeer geregeld aan de hand
van voorrangsregeling. Ter hoogte van de werfzone wordt parkeerverbod ingesteld langs beide
zijden van de rijbaan. Deze werken zullen doorgaan vanaf 3 juli 2019 tot het einde van de werken
(vermoedelijk 19 juli 2019).
In de IJsvogellaan ter hoogte van nummer 31 wordt het verkeer geregeld aan de hand van
voorrangsregeling. Ter hoogte van de werfzone wordt parkeerverbod ingesteld langs beide zijden
van de rijbaan. Deze werken zullen doorgaan vanaf 5 juli 2019 tot het einde van de werken
(vermoedelijk 19 juli 2019).

47. Politieverordening inzake het wielercriterium SAS kermis op maandag 8 juli 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het wielercriterium SAS kermis op maandag 8 juli
2019 goed.
Er wordt een verbod van toegang in beide richtingen voor alle verkeer ingesteld:
 de Azalealaan;
 de Steenstraat ter hoogte van de Saslaan.
Onderstaande kruispunten worden afgesloten:
 Kanaalstraat - Mechelstraat;
 Kanaalstraat t.h.v. brug - Oostvaartdijk.
Het kruispunt Oostvaartdijk - Steenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk
verkeer: kruispunt Zemstweg – Steenstraat.
Er wordt een parkeerverbod ingesteld op het hele parcours langs beide zijden: Saslaan - Kanaalstraat Seringenlaan - Azalealaan – Steenstraat.
Deze maatregelen zijn van kracht op maandag 8 juli 2019 van 16.00 uur tot het einde van de wedstrijd.
48. Politieverordening inzake plaatsen torenkraan in De Merodestraat 59
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake plaatsen torenkraan in De Merodestraat 59 goed.
Hierbij wordt de Merodestraat afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van nummer 59.
Deze maatregelen zijn van kracht op 2 juli 2019 (vermoedelijk zullen de werken 2 à 3 uur duren).
49. Politieverordening inzake ontsluiting vrachtvervoer Krëfel tijdens kermisweekend Humbeek-Sas
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake ontsluiting vrachtvervoer Krëfel tijdens
kermisweekend Humbeek-Sas goed.
Op onderstaande locaties wordt er voor de (brom-)fietsers in beide rijrichtingen een verbod opgelegd te
worden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
 aan de brug Verbrande Brug (kruispunt K. Tresigniesplein-Eppegemsesteenweg);
 kruispunt Gerselarendries;
 kruispunt Kluisweg;
 kruispunt Bergstraat;
 kruispunt Steenstraat;
 brug Humbeek (kruispunt Kanaalstraat).
Omleiding voor (brom-)fietsers wordt voorzien via de Westvaartdijk tussen brug Verbrande Brug en brug
Humbeek (uitgezonderd plaatselijk verkeer).
Stilstaan- en parkeerverbod wordt ingesteld langs weerszijden van de rijbaan:
 hoek Steenstraat – Oostvaartdijk: 10 meter in de Steenstraat;
 Oostvaartdijk: 10 meter richting Kluisweg, vanaf kruispunt Bergstraat.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf zaterdag 6 juli 2019 om 7u tot het einde van het evenement
(vermoedelijk maandag 8 juli 2019 om 20u).
MILIEU EN DUURZAAMHEID
50. Melding van een hinderlijke inrichting namens EVILLAS voor een bronbemaling gelegen op het perceel
afdeling 4, sectie A, perceelnr. 233P (Kloosterstraat/Brouwerijstraat)
Het schepencollege neemt akte van de melding voor een bronbemaling op een terrein kadastraal gekend als
afdeling 4, sectie A, nr. 233 p (Kloosterstraat/Brouwerijstraat te 1853 Grimbergen).
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VRIJE TIJD
51. Organisatie Bos op stelten op zondag 20 oktober 2019
Het schepencollege geeft de toelating voor de organisatie van een Bos op stelten 2019 op zondag 20 oktober
2019.
52. Toekenning jaarabonnementen voor het JOC voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus
2020
Het schepencollege kent aan Jeugdhuis Rafiki vzw vier jaarabonnementen voor het JOC toe voor de periode
van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor het gebruik van:
 de kleine zaal op vrijdagavond tot zaterdag 3u.
 de grote zaal op vrijdagavond tot zaterdag 3u.
 de kleine zaal op zaterdagavond tot zondag 3u.
 de grote zaal op zaterdagavond tot zondag 3u.
53. Uitbetaling prijzengeld jaarmarkt Humbeek Sas
Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van het prijzengeld voor de jaarmarkt 2019 in Humbeek
Sas.
BURGER
54. Ambtshalve inschrijving
Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister.
55. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
56. Basisonderwijs - Toelage ter ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs - schooljaar 20182019
Het schepencollege wendt het extra werkingsbudget voor het project 'ondersteuning leerkrachten in het
basisonderwijs' aan.
57. Basisonderwijs - Lidmaatschap bij vzw Octopus
Het schepencollege engageert zich om toe te treden tot het Octopusplan en de lidgelden van de
deelnemende Grimbergse scholen ten laste te nemen.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Steffie VAN DER AUWERA
waarnemend algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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