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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 21 oktober 2019 goed.
POLITIE
2. Kennisname repliek politie op de melding Vlaamse Ombudsdienst
Het schepencollege neemt kennis van de repliek van de korpschef, per e-mail van 22 oktober 2019
overgemaakt, op de klacht van xxx van 8 oktober 2019, overgemaakt per e-mail van 9 oktober 2019 door de
Vlaamse Ombudsdienst.
FINANCIËN
3. Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege gunt de opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten, zoals
opgenomen in het register ad hoc, voor wat de gewone dienst betreft via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
De volgende facturen, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, worden goedgekeurd: 825 tot 827.
4. Lokale politie - Goedkeuring 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 520 tot 522.
INTERNE ORGANISATIE
Pers oneel

5.

Lokale politie - Intrekking van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart
2003 betreffende de vastlegging van de voorwaarden tot het opnemen van een vrijwillige
vierdagenweek binnen de lokale politie
Het besluit van 10 maart 2003 betreffende vastlegging van de voorwaarden tot het opnemen van een
vrijwillige vierdagenweek binnen de lokale politie in te trekken. Hierdoor kunnen alle personeelsleden, met
uitzondering van de mandaathouders, het stelsel van de vierdagenweek aanvragen conform de voorwaarden
van de artikelen VIII.XVI.1.en VIII.XVI.2. van het koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten.
Overheids opdrach ten

6. Lokale politie - Aankoop van WIFI - Toewijzing
Het schepencollege keurt de aankoop van een professionele WIFI, volgens de behoeften van de politiezone,
bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, bij de leverancier LeBon IT Services,
Roeselarestraat 205 A, 8840 Oostnieuwkerke voor een totale kostprijs van 5.258,36 euro (incl btw) goed.

1

7. Lokale politie - Insourcing IT-beheer - Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt het bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het insourcen
van IT-beheer voor een periode van 1 jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en stelt voor om deze
opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
8.

Lokale politie - Aankoop (vervanging) en installatie van een koelsysteem voor het serverlokaal Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de overheidsopdracht betreffende de aankoop (vervanging) en installatie van een
koelsysteem voor het serverlokaal ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad met het oog op de gunning
ervan via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van ten minste drie
leveranciers.
STRATEGISCHE CEL
9.

Gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het secundair onderwijs van
onze regio
Het schepencollege keurt de afrekening van het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Vilvoorde Grimbergen - Machelen betreffende de organisatie van de aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen in de
secundaire scholen van het werkingsgebied voor het schooljaar 2019-2020 goed en neemt kennis van de
intenties van het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Vilvoorde - Grimbergen - Machelen om voor
het aanmelden van kinderen voor een inschrijving in een secundaire school voor het schooljaar 2020-2021
krachten te bundelen met de stad Leuven en de Leuvense scholen evenals met de secundaire scholen van
Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem om zo de administratieve last voor scholen en
ouders (één keer aanmelden voor al deze scholen, één plaats toewijzen over al deze scholen) en de kost
voor het gebruik van het softwareplatform ter beschikking gesteld door het Katholiek Secundair Onderwijs
Leuven voor alle participanten te reduceren.
Het schepencollege vraagt om voor het komend schooljaar de participatie van de secundaire scholen
gevestigd in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem en Wemmel te bepleiten.
POLITIEKE ORGANISATIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
10. Kennisname van de antwoordbrieven op de schriftelijke vragen
Het schepencollege neemt kennis van de antwoordbrieven op de schriftelijke vragen met nrs. 27 en 28/2019.
INTERNE ORGANISATIE
PERSONEEL
11. Principiële toekenning fietsvergoeding voor speed pedelec in het kader van woon- en werkverkeer en
dienstverplaatsingen
Het schepencollege gaat principieel akkoord met de toekenning van de fietsvergoeding aan personeelsleden
die zich verplaatsen met de speed pedelec.
W erving en Selectie

12. Aanvraag stage bij de dienst Informatica
Er wordt toestemming verleend aan een leerling van het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel om
een stage te presteren bij de dienst Informatica.
Loopbaan

13. xxx - voltijds vakman (D1-D3) in op proef aangesteld statutair dienstverband - Afdeling Ruimte dienst
Magazijn - 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 op een personeelslid.
FINANCIËN
14. Toewijzing van de opdracht voor het aangaan van een lening ter financiering van het bestuur
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Het schepencollege verleent goedkeuring aan de opname van een lening en de procedure die hieraan
voorafging en machtigt de financieel directeur om in te staan voor de opname van de lening in functie van de
financiële noodwendigheden van het bestuur.
15. Uitvoerbaarverklaring van het kohier 022 voor inning van de gemeentebelasting op verspreiding van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk aanslagjaar 2019.
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 022 2019, belasting op
verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk, voor een bedrag van € 83.675,86.
16. Ari-Vee - Huur lokaal bijgebouw Rijckendael - Dienstjaar 2019 - Bijkomende aanvraag
Het schepencollege geeft toestemming aan de vereniging voor alleenstaanden Ari-Vee om gebruik te
maken van een lokaal in het bijgebouw van domein Rijckendael op 27 oktober 2019 en dit van 15.00 tot
20.00 uur.
17. Kennisname van de e-mail van Rasschaert Advocaten van 16 oktober 2019 inzake gemeente
Londerzeel/brandweer - standpuntbepaling
Het schepencollege neemt kennis van de e-mail van Rasschaert Advocaten van 16 oktober 2019 waarbij
gevraagd werd of de gemeente akkoord gaat om de verwachte samenvoeging van de zaken ingesteld tegen
de Stad Vilvoorde af te wachten en in tussentijd, vóór de zitting van 22 november 2019, de Arbeidsrechtbank
van Brussel al in te lichten dat Rasschaert Advocaten:
 wenst tussen te komen in de samengevoegde procedure voor de gemeente Grimbergen;
 voorbehoud vraagt om alsnog tussen te komen voor de gemeente Steenokkerzeel.
Het schepencollege gaat akkoord met dit voorstelt en brengt de advocaat hiervan op de hoogte.
18. Kennisname klacht van 25 september 2019 ingediend door xxx inzake belasting op een tweede verblijf
bij de toezichthoudende overheid - Kennisname van het antwoord van de toezichthoudende overheid
van 23 oktober 2019
Het schepencollege neemt kennis van een klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid inzake een
belasting op een tweede verblijf alsook kennis van de repliek van de toezichthoudende overheid waarbij de
klacht wordt afgewezen.
BESTELBONS
19. 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 2265 tot 2312.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: van nummer 2313 tot 2318.
VERVANGENDE NOTA
20. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
21. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
22. Uitvoerbaarverklaring van het kohier van inning van de gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2019
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 017 2019, belasting op
tweede verblijven, voor een bedrag van 51.093,00 euro.
KERKBESTUREN
23. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius (Molenveld).
Financieel meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming
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Het schepencollege aanvaardt het financieel meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld op 20 juni 2019 door de
kerkraad Sint-Cornelius (Molenveld) en plaatst dit voor goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.
24. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint Amandus (Strombeek-Bever).
Budget 2020 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het budget 2020, vastgesteld op 4 juli 2019 door de kerkraad Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) voor kennisneming en plaatst dit voor akteneming op de agenda van de gemeenteraad.
25. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Servaas (Grimbergen).
Financieel meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het financieel meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld op 4 juni 2019 door de
kerkraad Sint-Servaas (Grimbergen) en plaatst dit voor goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.
26. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Servaas (Grimbergen). Budget
2020 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het budget 2020, vastgesteld op 4 juni 2019 door de kerkraad Sint-Servaas
(Grimbergen) voor kennisneming en plaatst dit voor akteneming op de agenda van de gemeenteraad.
27. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator (Borgt). Financieel
meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het financieel meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld op 18 juni 2019 door de
kerkraad Sint-Salvator (Borgt) en plaatst dit voor goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.
28. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator (Borgt). Budget 2020 Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het budget 2020, vastgesteld op 18 juni 2019 door de kerkraad Sint-Salvator
(Borgt) voor kennisneming en plaatst dit voor akteneming op de agenda van de gemeenteraad.
29. Kennisgeving notulen 19 september 2019 van het Centraal kerkbestuur te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 19 september 2019 van het Centraal kerkbestuur te
Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
30. Switch Campagne
Het schepencollege neemt kennis van de Switch Campagne die door zal gaan op 19 november in de Raadzaal
van het OCMW en op 21 november in de Raadzaal van het gemeentehuis. Samen met Energiesnoeiers
kunnen inwoners de V-test uitvoeren en indien nodig met begeleiding overstappen naar een goedkopere
energieleverancier.
GEBOUWEN
31. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - kennisname en goedkeuring
herziening (index)
Het schepencollege neemt kennis van de reeds goedgekeurde meeruitgave voor de herzieningen van de
werken "Afbraak-, bouw- en verbouwingswerken aan de gemeentelijke basisschool 't Villegastje te 1853
Grimbergen - perceel 1".
32. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - goedkeuring verrekening 28 voor
perceel 1 fase 2.
Het schepencollege keurt het meerwerk goed voor de uitvoering van omkasting van de screens in het Project
basisschool ’t Villegastje te 1853 Grimbergen voor een bedrag in totaliteit van € 3.587,04.
33. Vernieuwingswerken politiecontactpunt en jeugdhuis De Duif: Kennisname mogelijkheden uitbreiding kostenraming bouwkost en erelonen - aanstellen ontwerper, goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen ontwerpers.
Het schepencollege neemt kennis van een voorstel met kostenraming voor de opdracht
"vernieuwingswerken politiecontactpunt en jeugdhuis De Duif", deel Cultuurcentrum, Gemeenteplein zn te
1853 Grimbergen en gaat akkoord om een ontwerper aan te stellen voor dit project.
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34. Kennisname stand van zaken schoollokalen Prinsenhof 5
Het schepencollege neemt kennis van:
 de stand van zaken klaslokalen - problematiek Prinsenhof en vraagt aan de dienst Financiën de
nodige budgetten desgevallend via IKA/BW vrij te maken;
 de beslissing van de burgemeester waarbij de opdracht gegeven aan de (nog niet volledig
operationele dienst) Dienst Gebouwen om de werken ondertussen met hoogdringendheid uit te
voeren.
WONEN
35. Kennisname verslag uiteenzetting werking 3WPlus Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de uiteenzetting over de werking van 3Wplus.
36. Inbreuk op de Vlaamse Wooncode - herstelvordering
Het schepencollege nam kennis van en sluit zich aan bij de herstelvordering opgesteld door de Vlaamse
Wooninspectie van het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor een pand in Grimbergen wegens een inbreuk op
de Vlaamse Wooncode. Agentschap Wonen-Vlaanderen zal hiervan op de hoogte gebracht worden en het
parket zal in die zin aangeschreven worden. De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van
10 maanden na de uitspraak.
37. Kennisname van de presentatie: "infosessie rond woonkwaliteit" van 22 oktober 2019 van 3WPlus
Het schepencollege neemt kennis van de PowerPoint van de presentatie: "infosessie rond woonkwaliteit"
van 22 oktober 2019, zoals bezorgd door de technisch adviseur Interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid
Noordwest-Brabant", Interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Noord".
Omgevings vergunning

38. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het rooien van
78 populieren - Industrieweg 16, 1850 Grimbergen
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019103505 - OMV/241/19)
voor het rooien van 78 populieren op een terrein gelegen Industrieweg 16 in 1850 Grimbergen, kadastraal
gekend als: afdeling 1 sectie I nr. 13T3.
39. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor de meergezinswoning met handelsgelijkvloers en 2
woonentiteiten gelegen te Grimbergsesteenweg 167 te 1850 Grimbergen - G1697 - BAL/60/88 BAL/37/84 - Opname in vergunningenregister
De woning, gelegen Grimbergsesteenweg 167 te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A
231 R, met een oprichtingsdatum tussen 1900 en 1918, werd omwille van de ingebruikname vanaf 1967 als
meergezinswoning met handelsgelijkvloers en 2 woonentiteiten opgenomen in het vergunningenregister op
datum van 28 oktober 2019. Deze zal definitief vergund geacht worden, vanaf 28 oktober 2020 wanneer er
geen tegenbewijzen (proces-verbaal, niet anonieme klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1967-1972)
worden ontvangen).
40. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens Eigen Thuis
VZW voor het bouwen van de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35 studio’s voor
volwassenen met een zware motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met
een zware motorische handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en buitenaanleg
met parking - Schildpadstraat 30, 1850 Grimbergen – advies binnen beroepsprocedure OMV/52/19
Het schepencollege herneemt zijn standpunt inzake de bouwaanvraag en verleent dus een voorwaardelijk
gunstig advies omtrent dit dossier ten aanzien van de provincie, dit betreffende de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het bouwen van de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35
studio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor
volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en
buitenaanleg met parking op een terrein gelegen Schildpadstraat 30 in 1850 Grimbergen, met als kad. nr(s).
afdeling 2 sectie E nr. 67B.
41. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens xxx voor het
herbouwen van een tuinberging - Zemstweg 6, 1850 Grimbergen − OMV/146/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019067293 - OMV/146/19)
voor het herbouwen van een tuinberging op een terrein gelegen Zemstweg 6 in 1850 Grimbergen, kadastraal
gekend als: afdeling 1 sectie A nr. 5H.
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42. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens Grimbergen
voor het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering - Paalveldstraat , 1850 Grimbergen −
OMV/128/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019047803 - OMV/128/19)
voor het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering op een terrein gelegen Paalveldstraat in
1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nrs. 77C13 en 77L13.
43. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens Grimbergen
voor de aanleg van een bufferbekken met aarden dam, geprofileerde grasbufferstrook en
houthakseldam - Verlande Vijvers , 1850 Grimbergen − OMV/188/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019078865 - OMV/188/19)
voor de aanleg van een bufferbekken met aarden dam, geprofileerde grasbufferstrook en houthakseldam op
een terrein gelegen Verlande Vijvers in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nrs. 93Z2
en 93W3.
44. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het bouwen van een halfopen eengezinswoning - de Burtinstraat 53, 1853 Grimbergen OMV/193/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019077333 - OMV/193/19)
voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een terrein gelegen de Burtinstraat 53 in 1853
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 123Y4.
45. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het verbouwen
van de voortuin - Sint-Amandsstraat 106, 1853 Grimbergen OMV/194/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019069861 - OMV/194/19)
voor het verbouwen van de voortuin op een terrein gelegen Sint-Amandsstraat 106 in 1853 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 399L9.
46. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van xxx voor het verkavelen van
een terrein in 2 loten - Hoge Beekkant, 1850 Grimbergen - VA/848/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019065634 - VA/848/19)
voor het verkavelen van een terrein in 2 loten op een terrein gelegen Hoge Beekkant in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie G nr. 183E.
47. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor functiewijziging
van berging naar garage - Vaartstraat 108, 1850 Grimbergen - OMV/234/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019100085 - OMV/234/19)
voor functiewijziging van berging naar garage op een terrein gelegen Vaartstraat 108 in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 1 sectie C nrs. 374R, 376F en 376E.
48. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te Wemmelsestraat 2, 4, 6, 8,
Pastorijstraat 2, 4, 6, 8, Victor Soensstraat 1 te 1853 Grimbergen - G7940 - BA/24/68-STR-BA/6/77
Het gebouw gelegen Wemmelsestraat 2, 4, 6, 8, Pastorijstraat 2, 4, 6, 8, Victor Soensstraat 1 te 1853
Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 421 K, met 1970 als oprichtingsdatum, werd als
meergezinswoningen met 66 woonentiteiten en 9 handelspanden definitief opgenomen in het
vergunningenregister.
49. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te Brouwerijstraat 37 te 1853
Grimbergen - G1699
De woning, gelegen Brouwerijstraat 37 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 270 C7,
met een oprichtingsdatum tussen 1900 en 1918, werd als meergezinswoning met 2 woonentiteiten definitief
op genomen in het vergunningenregister.
Overige

50. Recht van voorkoop door de gemeente week 44
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
MOBILITEIT
51. Politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een rioolaansluiting in de
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Benedestraat t.h.v. nummer 42
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een
rioolaansluiting in de Benedestraat t.h.v. nummer 42 goed. Tijdens de werken wordt het verkeer t.h.v. de
werfzone geregeld aan de hand van driekleurige verkeerssignalisatie.
Deze maatregel is van kracht op 4 november 2019.
52. Politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een rioolaansluiting in de
Bieststraat 39 en 41
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een
rioolaansluiting in de Bieststraat 39 en 41 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen
ingesteld:
 de Bieststraat wordt afgesloten voor alle verkeer t.h.v. de huisnummers 39 en 41;
 de overige weggedeelten van de Bieststraat blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht op 29 oktober 2019.
53. Politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een rioolaansluiting in de
Benedestraat t.h.v. nummer 132
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een
rioolaansluiting in de Benedestraat t.h.v. nummer 132 goed. Hierbij worden in de Benedestraat t.h.v. en
tegenover nummer 132 onderstaande maatregelen ingesteld:
 het verkeer ter hoogte van de werfzone geregeld wordt aan de hand van driekleurige
verkeerssignalisatie;
 een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld.
Deze maatregelen zijn van kracht op 5 november 2019.
54. Politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de Beigemsesteenweg 156 en Treft
38
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de
Beigemsesteenweg 156 en Treft 38 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte van en tegenover de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte rijrichting
voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden);
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 29 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 6
november 2019).
55. Politieverordening inzake werken door CONA in de Houtstraat 23 en de Sint-Servaasstraat 40
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door CONA in de Houtstraat 23 en de SintServaasstraat 40 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte van en tegenover de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte rijrichting
voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden);
 een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone.
Deze maatregelen zijn van kracht op onderstaande data:
 in de Houtstraat vanaf 29 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 4 november
2019).
 in de Sint-Servaasstraat vanaf 30 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 5
november 2019).
56. Politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een rioolaansluiting in de
Poddegemstraat t.h.v. 112B
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw betreffende een
rioolaansluiting in de Poddegemstraat t.h.v. 112B goed. Om deze werken te kunnen uitvoeren worden
onderstaande maatregelen ingesteld:
 de Poddegemstraat wordt afgesloten voor alle verkeer t.h.v. nummer 112B;
 de overige weggedeelten van deze straat blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer;
Deze maatregelen zijn van kracht op 31 oktober 2019.
57. Politieverordening inzake inname voetpad thv. de Sint-Jozefsschool in de Grimbergsesteenweg
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Het schepencollege keurt de politieverordening inzake inname voetpad t.h.v. de Sint-Jozefsschool in de
Grimbergsesteenweg goed. Tijdens deze werken worden in de Grimbergsesteenweg tussen nummer 175 en
het Sint-Amandsplein en op het Sint-Amandsplein t.h.v. nummer 32 onderstaande maatregelen ingesteld:
 het voetpad t.h.v. de werfzone zal niet toegankelijk zijn;
 de voetgangers moeten t.h.v. de werfzone oversteken naar het voetpad aan de overkant.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 4 november 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 20
december 2019).
58. Politieverordening inzake werken door Group Van Vooren in opdracht van Aquafin in de Mechelstraat,
Zemstweg en Steenstraat te Grimbergen
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Group Van Vooren in opdracht van
Aquafin in de Mechelstraat, Zemstweg en Steenstraat te Grimbergen goed. Tijdens de werken in de
Mechelstraat t.h.v. nr 55, Steenstraat t.h.v. nr 98 en Zemstweg 6 wordt het verkeer geregeld wordt aan de
hand van voorrangsregeling. Voor fietsers en voetgangers blijft er doorgang voorzien. Tijdens de werken in
de Zemstweg t.h.v. perceel 59B en 1 wordt de straat ter hoogte van de werfzone afgesloten voor alle
verkeer. De overige weggedeelten blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 4 november 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 6
december 2019). De werken zullen 2 dagen duren binnen de voorgestelde periode. Om rekening te houden
met onvoorziene omstandigheden wordt een langere periode aangevraagd.
59. Politieverordening inzake werken door Besix Infra op het Gemeenteplein + kruispunt
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Besix Infra op het Gemeenteplein +
kruispunt goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 het kruispunt Hendrik Drapsstraat, Victor Soensstraat, Wemmelsestraat en Jan Mulsstraat wordt
afgesloten voor alle verkeer;
 het Gemeenteplein wordt afgesloten voor alle verkeer, langs de zijde van bovenstaand kruispunt tot
en met huisnummer 4, langs weerszijden ook zijde cultuurcentrum;
 parkeerverbod wordt voorzien over de gehele werfzone;
 de Verbeytstraat, de Victor Soensstraat, de Hendrik Drapstraat, de Jan Mulsstraat en het
Gemeenteplein blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 12 november 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 15
augustus 2020).
60. Politieverordening inzake werken door Cas-Vos in opdracht van Fluvius op het Gemeenteplein,
Lakensestraat, Nieuwelaan, Hendrik Drapsstraat en de Jan Mulsstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Cas-Vos in opdracht van Fluvius op het
Gemeenteplein, Lakensestraat, Nieuwelaan, Hendrik Drapsstraat en de Jan Mulsstraat goed. Tijdens de
werken op het Gemeenteplein tussen de nummers 2 en 20 (zijde handelaars) en in de Jan Mulsstraat tussen
het Gemeenteplein en de Hendrik Drapsstraat wordt:
 parkeerverbod ingesteld ter hoogte de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Tijdens de werken in de Nieuwelaan t.h.v. het kruispunt met het Gemeenteplein, Lakensestraat t.h.v. het
kruispunt met de Nieuwelaan en Hendrik Drapsstraat t.h.v. de Jan Mulsstraat wordt:
 parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de werfzone;
 het verkeer ter hoogte van de werfzone geregeld aan de hand van voorrangsregeling.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 30 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 15
december 2019).
61. Politieverordening inzake werken door Broeders en Co in opdracht van Fluvius in de Veldkantstraat t.h.v.
nummer 123
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Broeders en Co in opdracht van Fluvius
in de Veldkantstraat t.h.v. nummer 123 goed. Tijdens deze werken zullen onderstaande maatregelen worden
ingesteld:
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte rijrichting
voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden);
 een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld.
Deze maatregel is van kracht op 6 november 2019.
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62. Politieverordening inzake plaatsen hijskraan Spaanse Lindebaan 26
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake plaatsen hijskraan Spaanse Lindebaan 26 goed.
Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 de Spaanse Lindebaan ter hoogte van nummer 26 wordt afgesloten voor alle verkeer;
 de overige weggedeelten van de Spaanse Lindebaan tussen de Vilvoordsesteenweg en de SintServaasstraat blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht op 31 oktober 2019 na 9 uur, deze werken zullen +/- 1 uur in beslag nemen.
63. Politieverordening inzake werken door O.M.V. Natie in opdracht van Proximus in de
Wolvertemsesteenweg t.h.v. nummer 46 (Colora)
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door O.M.V. Natie in opdracht van Proximus
in de Wolvertemsesteenweg t.h.v. nummer 46 (Colora) goed. Tijdens de werken worden onderstaande
maatregelen ingesteld:
 het fietspad zal t.h.v. de werken niet toegankelijk zijn, voor fietsers en voetgangers blijft wel een
veilige doorgang voorzien;
 het verkeer ter hoogte van de werfzone wordt geregeld aan de hand van voorrangsregeling;
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 7 november 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 8
november 2019).
64. Politieverordening inzake werken door T&O Consulting in de Helman De Grimberghelaan
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door T&O Consulting in de Helman De
Grimberghelaan goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 tijdens fase 1 zullen de werken uitgevoerd worden in de rijstrook tussen nummer 28 en de nieuwe
verkaveling Sint-Servaasveld, dit weggedeelte zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor het
verkeer. Voor het verkeer zal een verplichte rijrichting worden opgelegd ter hoogte van de werfzone
(over de rijstrook langs de onpare huisnummers). Ter hoogte van de werfzone wordt een
snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld;
 tijdens fase 2 zullen de werken uitgevoerd worden in de rijbaan tussen nummer 17 en de nieuwe
verkaveling Sint-Servaasveld, dit weggedeelte zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor het
verkeer. Voor het verkeer zal een verplichte rijrichting worden opgelegd ter hoogte van de werfzone
(over de rijstrook langs de pare huisnummers). Ter hoogte van de werfzone wordt een
snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 29 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 15
november 2019).
MILIEU EN DUURZAAMHEID
65. Aanvraag van een subsidie voor de aanleg van een extensief groendak
Het schepencollege kent een subsidie toe aan xxx voor de aanleg van een extensief groendak, volgens de
voorwaarden van het reglement van 26 juni 2014.
66. Intradura: aanbod sorteeranalyse restafvalzak - najaar 2019
Het schepencollege gaat niet in op het aanbod van Intradura voor een sorteeranalyse van 100
restafvalzakken uit onze gemeente.
VRIJE TIJD
67. Weigering aanvraag vergunning voor het exploiteren van een dienst verhuur van voertuigen met
bestuurder - King Express, Kleinewinkellaan 64b, 1853 Strombeek-Bever
Het schepencollege kent geen vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder toe.
68. Intrekking vergunning voor het exploiteren van een dienst verhuur van voertuigen met bestuurder Sunrise Invest
Het schepencollege trekt een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder in.
69. Kennisname resultaten toegankelijkheidsonderzoek Inter
Het schepencollege neemt kennis van de resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek door INTER.
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70. Gebruik Sporthal Verbrande Brug voor Seniorenweek 2020
Het schepencollege organiseert de seniorenweek in 2020 in de sporthal Verbrande Brug op 19 en 20 oktober
2020.
71. Jeugdhuis De Duif: zoektocht stockageruimte
Jeugdhuis De Duif krijgt een tijdelijke stockageruimte toegewezen. Het materiaal van de uitleendienst Jeugd
verhuist naar de garage van de dienst Vrije Tijd.
72. Intrekking vergunning voor het exploiteren van een dienst verhuur van voertuigen met bestuurder Mokan bvba
Het schepencollege trekt een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder in.
BURGER
BEVOLKING
73. European Disability Card- principieel akkoord
Het schepencollege gaat akkoord met het voorstel om:
 als lokaal bestuur Grimbergen aan te sluiten bij het EDC project via aanmelding op de website van
de EDC, op die manier komt men in de lijst met partners;
 mits goedkeuring van de nieuwe subsidieaanvraag voor de lokale netwerken vrijetijd (vrijetijdspas)
2020-2024:
o inwoners van Grimbergen die houder zijn van een EDC ook een vrijetijdspas toe te kennen.
Op die manier kunnen zij rechtstreeks genieten van de kortingen die de aangesloten
partners via de vrijetijdspas aanbieden. (bijv. het CC/MOT/zwembad, ...);
o gezien de vrijetijdspas gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid (bij goedkeuring van
de nieuwe subsidieaanvraag) is dit een budgetneutrale operatie;
 aan de partners die op dit moment al de vrijetijdspas aanvaarden, nu al te vragen of zij ook
rechtstreeks willen aansluiten bij het EDC project en nog andere faciliteiten willen voorzien voor
mensen met een EDC.
VREEMDELINGENZAKEN
74. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
75. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse onderwijzeres ter
vervanging van xxx, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Het schepencollege kent een tijdelijke opdracht toe aan een personeelslid aan een gemeentelijke
basisschool.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Steffie VAN DER AUWERA
waarnemend algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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