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% Bijeenroeping van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de leden van
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te
vergaderen op donderdag 30 augustus 2018 om 20.00 u in
deraadzaal van het gemeentehuis te Begijnendijk, Kerkplein
5.

Dagorde

Punt aangevraagd door raadslid Vermeulen S. van de fractie Leef

1. Voorstel // Plaatsen van pompen voor gewone fietsen en oplaadpunten voor e-bikes

Ondersteuning

2. Beslissing verslag vergadering van 28 mei2018.

3. Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen.

4. Kennisgeving aanstelling van algemeen directeur wd. van rechtswege. Vaststelling
weddeschaal.

5. Decretale graden. Aanduiding vervangers algemeen directeur en financieel directeur.

6. Personeel-Beslissingaanpassingrechtspositieregeling.

7. Personeel-Beslissingaanpassingpersoneelsformatie.

8. Personeel - Beslissing aanpassing van het arbeidsreglement / goedkeuring reglement
geolokalisatiesysteem (track & trace).

Ruimte

Definítieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag voor het stedenbouwkundig attest met nummer
312018 ingediend door Discart Willy, p/a Jan Foqué, Bezelaerstraat 128,2830 Willebroek,
voor een perceelgelegen te 3130 Begijnendijk, Moorputstraat26 en kadastraal bekend als:
(afd. 1) sectie B 189/m.

Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot omgevingsvergunning (verkaveling) met nummer
OMV_2018040863 ingediend door Goriêns lvonna, p/a Véronique Peeters wonende te
Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk,
Puttestraat 33 en 33A en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 476 C.

11 Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot omgevingsvergunning (verkaveling) met nummer
OMV_2018043066 ingediend door Ooms Jan, p/a Benny Feyaerts, Pastoriestraat3ll0.l,
3128 Tremelo, voor een perceel gelegen te 3'130 Begijnendijk, 't Goed 26 en met als
kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 121 V3.

Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot omgevingsvergunning met nummer
OMV_2018041748 ingediend door Van der Veken Carolus, p/a Benny Feyaerts
Pastoriestraat3ll0.l,3128 Tremelo, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk,
Soelstraat 89 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie A 361 N.
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13. Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met nummer
OMV_20180481 10 ingediend door Mevrouw Véronique Peeters wonende te
Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, voor een perceelgelegen te 3130 Begijnendijk,
Beekstraat 53 en 55 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 346 E.

14 Beslissing omtrent de zaak der wegen als gevolg van de aanvraag tot omgevingsvergunning
met nummer OMV_2018044263 ingediend door llke Van Buggenhout namens AQUAFIN NV
gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, voor een perceelgelegen te 3130 Begijnendijk,
Betekomsesteenweg, Dorpsstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Baalsesteenweg, Kleinesteenweg en
Raamstraat en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nrs. 864, 87H, 230F,
ââ^Àl ôt^n aa4Ô aõ41 õa4ñ aa4^ ôô4Ât ôôô^ ôôôr ôaâ^ ^^ôñ 448ñ ^^E^ ^^^t.¿lrurI'¿ovF'¿olñ, ¿otL,zOtl-,zJtt tZOtlVl,¿OZl tZO¿E,ZJO| t¿¿JU,¿ðOO,ZOOW,¿OOl\,
2378,23884,238C4,2408,243c,245R,307p, 310c , 312X,313V, 313W, 313y, 313A2,
31482,314A2,314W,314X,315c2,319D2,319C2,3192,3212,321W,322N,322p,328R,
328M, 328N, 332R, 333D, 346Y, 346V, 347R, 347P, 348K, 348V, 348P, sectie B nrs. 160F,
427T, 4275, 427P, 428D4, 43286,439X, 439c2, 439A2, 440H, 440K, 446K, 4461, 4505,
450V, 456Y, 456C2, 457X, 457V, 457y,458X, 459M, 469T, 47122, 471V2, 471W2, 475K,
484L,484R,484M en 484N

15. Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot stedenbouwkundig attest met nummer 0212018
ingediend door Goris Albert wonende Waterstraat 28, 3130 Begijnendijk, voor een perceel
gelegen te 3130 Begijnendijk, Waterstraat 25 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1)
sectie 8-352 d/dl.

16 Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand (121,4 ca.) als gevolg van de aanvraag tot omgevingsvergunning (verkavelen)
met nummer OMV_2018043379 ingediend door Mevrouw Nele Van de Velde wonende te
Oude Diestsebaan 5 te 3390 Tielt-Winge, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk,
Raystraat 22-24-26 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 67 A.

17 Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot omgevingsvergunning (verkavelen) met nummer
OMV_2018053234 ingediend door Jan Bogaerts wonende te Ledigheid(LuB) 34 te 3210
Lubbeek, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, O. L. Vrouwstraat24, 24A, 24B, 24C
en 26 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 670 A, (afd. 2) sectie B 671 D en
(afd.2) sectie B 671 E.

18. Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze
grondafstand als gevolg van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met nummer
OMV-2018072750 ingediend door Danny Claes namens LUVATRI gevestigd lmpulsstraat I
te 2220 Heist-op-den-Berg, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Haltestraat 42 en
met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 385 Z en (afd. 1) sectie B 385 D2.

19 Kennisneming en bekendmaking goedkeuring rooilijnplannen en gedeeltelijke verleggingen
buurtwegen nummers 64 en 68 te Betekom.

20. Verkoop compost in zakken op recyclagepark stickers of bancontact

21 lntrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 28.05.2018 betreffende samenwerkingsprotocol
akkoord over plaatsing camera's door afualintercommunale Ecowerf op niet- besloten
plaatsen.

Beleid

22. Ondenivijs / vastlegging van de facultatieve vakantiedagen en pedagogische studiedagen voor
de gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2018-2019.
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Vrije tijd

24. Bibliotheek Begijnendijk / beslissing openbare verkoop van afgevoerde boeken.

Financiën

25. Kennisgeving OCMW jaarrekening 2017.

26. Samenwerkingsovereenkomst inzake terbeschikkingstelling bemiddelaar gemeentelijke
administratieve sancties - Verlenging GAS Bemiddeling.

27. Bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

28. Ethias// Herziening verzekeringsportefeuille.

29. Beslissing belastingreglement afleveren van identiteitskaarten, verblijfsvergunningen,
trouwboekjes, reispassen, aanplakbiljetten en dossierkosten.

Ruimte / Mobiliteit

30. Politieverordening / Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende
invoering van een oversteekplaats voor voetgangers in de Pastoor Pitetlaan kruispunt met de
Beekstraat.

Gedaan te Begijnendt¡k op 22 augustus 2018,

Sonia Goriëns
Algemeen Directeur wnd

Peter Spiessens
Voorzitter gemeenteraad

Gemeentedecreet

Art.20. - De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt
de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van
burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en
schepenen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het
aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.

Arl.22 -Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstelvan beslissing, vergezeld van een toelichtende nota,
aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad, samen met de bijhorende voorstellen en toelichtende nota's onvenivijld mee aan de
gemeenteraadsleden..




