
 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

D.D. 12-02-2020 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 22.01.2020 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Bedrijventerreinen 

 

- Bedrijventerrein Keiberg-Vossem, Tervuren – onderzoeksproject SELFIE 

 

De raad van bestuur keurt het projectvoorstel goed en gaat akkoord met de indiening. 

 

- Bedrijventerrein Webbekom:  toestemming recht van opstal windturbine 

 

De raad van bestuur beslist haar akkoord te verlenen met de plaatsing en uitbating van 

een windturbine met alle toebehoren, evenals met het toestaan van een recht van opstal 

met betrekking tot deze gronden onder voorwaarden. 

 

- Bedrijventerrein Webbekom: ter beschikkingstelling gronden 

 

De raad van bestuur beslist haar akkoord te verlenen met de ter beschikkingstelling van 

een deel van de gronden onder voorwaarden. 

 

- Bedrijventerrein Koudijs: toestemming recht van opstal bouw bedrijfsgebouw  

 

De raad van bestuur beslist haar akkoord te verlenen met de leasingovereenkomst 

evenals met het toestaan van een recht van opstal, onder voorwaarden. 

 

- Vraag JLL 

 

De algemeen directeur licht de vraag van JLL toe. 

 

 

3. Adviesverlening & begeleiding 

 

- Gunning opdrachten: plaatsen van zonnepanelen en leveren van energie met 

burgerparticipatie 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes. 

 

De opdracht wordt gegund aan ECoOB cvba,  tegen de voorwaarden van de offerte en het 

voorgestelde recht van opstal en de productie en levering van zonnestroom 

overeenkomst. 

 

 
 



- Gunning opdrachten: raamovereenkomst gedeelde e-mobiliteit arrondissement Leuven 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes. 

 

De opdracht wordt gegund aan Optimobil Vlaanderen NV – Cambio, tegen de 

voorwaarden van de offerte. 

 

- Goedkeuring gunning: raamovereenkomst stedenbouwkundige ondersteuning 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes. 

 

De basisopdracht wordt gegund aan Urbis et Terra, tegen de eenheidsprijzen vermeld in 

de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde 

voorwaarden als de basisopdracht. 

 

- Trainingscentrum Goetsenhoven: goedkeuring aanbestedingsverslagen CCTV 

(camera’s) en inbraak 

 

Dit agendapunt wordt verschoven naar een volgende vergadering van de raad van bestuur. 

 

 

4. Diversen 

 

- De voorzitter deelt mede dat de gesprekken i.v.m. de modaliteiten inzake de decretale 

uittreding van de provincie zullen worden opgenomen door gedeputeerde mevrouw 

Schevenels.  

 

- De algemeen directeur licht de vraag van de groep Albert Heijn toe. 

 

 

 

 


