
 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van INTERLEUVEN  

dd. 24.09.2014 

 

 

 

Aanwezig : 

De Heer H. Eyssen - voorzitter 

Mevrouw E. Madrid - ondervoorzitter 

De Heer E. Fillet - ondervoorzitter 

De heer W. Aerts, mevr. I. Claes, de HH. E. Claes, K. Cornelissen, A. Daniëls, G. Debroux, 

mevr. J. De Coster, K. Derua, de heer B. De Wit, mevr. P. Grootjans, de HH. H. Hendrickx, 

L. Leemput, mevr. M.C. Loozen, de HH. A. Mees, G. Pulinckx, P. Spiessens, mevr. M. Stas, 

de HH. J. Vanborren, A. Vandevelde, A. Van den Bosch, mevr. N. Vanweddingen,  

B. Verlinden, de heer B. Vlayen, mevr. A. Vorstenbosch, de heer N. Willems, mevr.  

M. Wits. 

De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur 

De heer J. Vandeputte – technisch adviseur 

Mevrouw L. Fuchs – raadgevende stem 

Mevrouw G. Vanden Bempt – raadgevende stem 

De heer F. Vansteenbeeck – raadgevende stem 

De heer J. Schelstraete – raadgevende stem. 

 

 

 

Verontschuldigd : 

De HH. M. Deryk, M. Forceville, B. Stals. 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 25.06.2014 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Financiële toestand dd. 30.06.2014 

 

De financieel controller geeft toelichting bij de financiële toestand per 30 juni.  

 

Een financiële staat werd opgemaakt per 30 juni en aan de raad van bestuur wordt 

gevraagd hiervan kennis te nemen. De raad van bestuur formuleert geen bijkomende 

vragen. 

 

 

3. Projectontwikkeling 

 

 Bedrijvenzone Boutersem – terugkoop perceel - lot 6A 

De raad van bestuur gaat akkoord met deze terugkoop. 

 

 Industrieterrein Aarschot ‘Kop van Nieuwland’ : stand van zaken 

De voorzitter schetst de stand van zaken. De discussie met de privépartners blijft 

ongewijzigd. De publieke partners willen de overeenkomst zo goed mogelijk 

uitvoeren. Verder overleg volgt.  

 



 

 

 

4. Schietstand – aankoop gebouw ‘schietstand’ door EcoWerf 

 

De voorzitter geeft een stand van zaken. 

 

 

5. Ontwerp & realisatie – kennisgeving 

 

De raad van bestuur verleende aan het directiecomité machtiging om inzake over-

heidsopdrachten de wijze van gunning, de organisatie, de toewijzing en de uitvoering 

ervan op te volgen. 

In dit kader wordt aan de raad van bestuur een overzicht gegeven van de meest 

recente aanbestedingen. 

 

 Goedkeuring aanbestedingsverslag "Wegen-, riolerings- en omgevingswerken 

Priester Delle - Huldenberg" 

De VMSW is op 15 juli 2014 overgegaan tot open aanbesteding van de wegen-, 

riolerings- en omgevingswerken voor de Priester Delle te Huldenberg. De laagst 

regelmatige bieding werd ingediend door Hens nv voor een bedrag van 

1.204.614,30 euro inclusief BTW. 

 

Het aandeel ten laste van Interleuven bedraagt 270.307,92 euro. 

 

Het directiecomité keurde de uitslag van het aanbestedingsverslag en het aandeel 

van Interleuven in de werken goed. 

 

 

 Goedkeuring aanbestedingsverslag "Woonwinkelproject De Pelicaen - Diest - 

perceel sloopwerken" 

Er werden 3 offertes ontvangen. 

 

Het directiecomité keurde het aanbestedingsverslag goed en besliste de werken toe 

te vertrouwen aan de laagst reglementaire inschrijver, zijnde bvba Croes, 

Ganzenweg 9 te Geetbets voor een aangepast bedrag van 72.363,67 euro BTW 

inbegrepen. 

 

 Goedkeuring aanbestedingsverslag “Haasrode PVG H07 – perceel buitentrap” 

Er werden 2 offertes ontvangen. 

 

Het directiecomité keurde het aanbestedingsverslag goed en besliste de werken toe 

te vertrouwen aan de laagst reglementaire inschrijver, zijnde nv Geert Laeremans, 

Impulslaan 17 te Heist-Op-Den-Berg voor een aangepast bedrag van 23.111,20 

euro BTW inbegrepen. 

 

 

 Ontwerp & realisatie : Aanbestedingsverslag ter goedkeuring : sloping labo 

Honeywell 

Het directiecomité nam kennis van en keurde het aanbestedingsverslag van deze 

open aanbesteding goed. 

 

Voor de sloping van het voormalige labo van het gebouw ‘Honeywell’ werden 4 

inschrijvingen ontvangen. Aan de laagst reglementaire inschrijver werd een 

verantwoording gevraagd. Op 6 juni heeft de firma Godts BVBA hierop geantwoord 

met een gefundeerde verantwoording. 

 

Het directiecomité besliste de werken toe te vertrouwen aan de laagst 

reglementaire inschrijver, zijnde Godts BVBA uit Holsbeek voor een bedrag van 

42.171,01 euro BTW inbegrepen. 

 



 

 

 

6. Stand van zaken burgemeestersoverleg regionale samenwerking 

 

De voorzitter geeft een stand van zaken. 

 

Het volgende burgemeestersoverleg is gepland op 28 november aanstaande. 
 

 

7. Diversen 

 

De volgende vergadering van de raad van bestuur zal plaatsvinden op 26.11.2014. 

 

 

 

 

Echt verklaard 

 

 

 

 

 

 

P. Willems 

Secretaris-Directeur 


