
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 26-05-2021 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 12.05.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Bedrijventerreinen 

 

- Bedrijventerrein Keiberg-Vossem, Tervuren: overeenkomst De Watergroep 

 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst tussen De Watergroep, Interleuven en LOCO goed 

en gaat akkoord met de verdere uitvoering van het project.  

 

- Bedrijventerrein Leuvensesteenweg, Boortmeerbeek: wijziging maatschappelijke 

 zetel en activiteit lot 11 

 

De raad van bestuur beslist: 

 akkoord te gaan met de wijziging van de maatschappelijke zetel onder voorwaarde dat de 

‘bijzondere voorwaarden en bedingen’ uit de oorspronkelijke akte worden nageleefd; 

 akkoord te gaan met de verhuur voor een termijn van 9 jaar (rekening houdend met punt 

hieronder); 

 akkoord te gaan met de wijziging van de oorspronkelijke activiteit naar garageactiviteiten 

op voorwaarde dat een zuinig en duurzaam ruimtegebruik wordt nagestreefd. Men dient 

binnen een termijn van 5 jaar over te gaan tot de realisatie van een bedrijfsgebouw op lot 

11. 

  

3. Adviesverlening & begeleiding  

 

- Goedkeuring gunning: levering oefenpatronen 9 mm 

 

De opdracht wordt gegund aan de economische meest voordelige (rekening houden met de 

gunningscriteria) bieder, zijnde Grimard Edgard SA, Avenue de l' Energie 9, 4432 Alleur. De 

uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.  

 

- Goedkeuring gunning: levering oefenpatronen 300 BLK 

 

De opdracht wordt gegund aan de economische meest voordelige (rekening houden met de 

gunningscriteria) bieder, zijnde Handgunner Wespelaarsebaan 120, 3190 Boortmeerbeek. De 

uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek. 

 

 

 

 



4. Diversen 

 

- Algemene vergadering IGO: goedkeuring agenda en mandaat vertegenwoordiger 

 

De raad van bestuur keurt de agendapunten van de algemene vergadering van IGO d.d. 25 juni 

goed. Het mandaat van onze vertegenwoordiger inzake de agenda wordt als volgt vastgesteld: 

goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 

 

- Relatiebeheer vennoten - WK koers Leuven 26-09-2021 

 

De raad van bestuur geeft aan dat, na het pandemie tijdperk, vernieuwde aandacht moet worden 

besteed aan relatiemomenten.  

 

- Stand van zaken overleg provincie inzake uitstap 

 

De voorzitter legt uit dat er geen enkele wijziging, vooruitgang is in de onderhandeling. 

Interleuven is niet de enige intercommunale waar de uitstap nog niet gefinaliseerd is.  

  

- Stand van zaken RUP Benedenstad Leuven 

 

De stand van zaken wordt besproken. Interleuven zou als partner in een toekomstig project op 

de hoogte willen blijven. Daartoe zal op de raad van bestuur dit agendapunt geregeld worden 

toegevoegd.  

 

 


