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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN 

DD. 28.01.2015 

 

 

 

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, 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, B. Stals,  

J. Vanborren, A. Vandevelde, A. Van den Bosch, mevr. B. Verlinden, A. Vorstenbosch, 

de heer N. Willems. 

 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 

 

 

 

Verontschuldigd: 

 Mevr. M. Stas, N. Vanweddingen, M. Wits, de HH. A. Daniëls, M. Forceville,  

B. Vlaeyen, T. De Saegher, J. Schelstraete 

 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING DD. 26.11.2014 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

 

2. VOORSTEL I.V.M. OPRICHTING INTERGEMEENTELIJKE ONROEREND ERFGOED-

DIENST 

 

Tijdens de vergaderingen van het burgemeestersoverleg regionale samenwerking kwam de 

vaak moeilijke werking met het agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) aan bod. 

De door de burgemeesters aangehaalde problemen betreffen o.a. het krijgen van 

tegenstrijdige adviezen, het verplichte gebruik van (ver)oude(rde) materialen en 

technieken, het laattijdig overgaan tot bescherming, het in de weg staan van 

herbestemming naar een openbare functie omwille van onrealistische eisen, …  
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Vanuit de positieve ervaring die de stad Leuven heeft met het werken met een 'adviseur 

monumentenbeleid' en regelmatig overleg met het AOE, gecombineerd met het in werking 

treden van het nieuwe decreet onroerend erfgoed in 2015, werd vanuit een voorbereidend 

werkoverleg (burgemeesters Leuven, Oud-Heverlee en Huldenberg, met voorzitter 

burgemeestersoverleg en gefaciliteerd door Patrick Willems en Laurence Poleunis) tijdens 

de vergadering van het burgemeestersoverleg dd. 28.11.2014 voorgesteld over te gaan tot 

de oprichting van een intergemeentelijke erfgoeddienst binnen Interleuven.  

 

Na discussie werd beslist dat Interleuven, op basis van de gemaakte opmerkingen en 

bedenkingen, een voorstel zou opmaken hoe de gemeenten zouden kunnen worden 

ondersteund in hun werking met het AOE. Om dit voorstel op te maken, werd nog in 

december 2014 aan elke gemeente gevraagd om aan Interleuven een inventaris te 

bezorgen van: 

 het aantal behandelde dossiers met een onroerend erfgoedproblematiek in de 

periode van 01.01.2010 tot en met 31.12.2014; 

 het type van onroerend erfgoedproblematiek dat in deze dossiers een rol speelde; 

 het aantal verwachte dossiers met een onroerend erfgoedproblematiek die de 

eerstvolgende jaren worden/mogen worden verwacht; 

 het type van onroerend erfgoedproblematiek dat daarbij een rol zal spelen; 

(Met onroerend erfgoedproblematiek wordt én archeologie én beschermde 

monumenten & landschappen bedoeld.) 

 

Van 17 van de 30 gemeenten werd ondertussen informatie ontvangen. 

 

De regio Rotselaar-Holsbeek-Haacht heeft momenteel een intergemeentelijke archeolo-

gische dienst. Daar kan ten gepaste tijde mee bekeken worden of er mee samengewerkt 

kan worden. 

 

Op basis van een kostenraming kan een aanbod aan de gemeenten worden gedaan.  

 

Een lid van de raad van bestuur vraagt of het de bedoeling is dat deze dienst dan gaat 

onderhandelen met monumentenzorg. Dat is inderdaad zo. Er zou één gespecialiseerde 

medewerker worden vrijgesteld om deze taken te behartigen. Deze medewerker kan met 

grotere knowhow sterker staan in de onderhandelingen met de soms verschillend 

reagerende administratie. Ook de politiek betrokkenen willen naar een duidelijke een-

vormige behandeling van de dossiers.  

De afrekening van de dienstverlening vindt plaats op basis van gepresteerde uren net zoals 

bij de andere diensten. 

 

De raad van bestuur verleent zijn akkoord om over te gaan tot een aanbod aan de 

gemeentevennoten. 

 

 

 

 

 

 



Verslag  Raad van Bestuur Interleuven – 26.11.2014  

   3/4 

3. PROJECTONTWIKKELING 

 

 

 Bedrijventerrein Haacht – ‘Kruineike’ – terugkoop lot 24C 

De raad van bestuur gaat akkoord met deze terugkoop. 

 

4. 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. 

 

 Renovatie Intergemeentelijke schietstand 

Het directiecomité keurde het aanbestedingsverslag goed en besliste de werken toe te 

vertrouwen aan de inschrijver CK Technology sprl. te Visé voor een bedrag van 

119.827,51 Euro BTW inbegrepen. 

 

De raad van bestuur formuleert hierover geen opmerkingen. 

 

 

 

5. VIERING 50 JAAR INTERLEUVEN 

 

De voorzitter licht toe. 

 

Interleuven viert haar 50-jarig bestaan in 2015. Een interne werkgroep bestaande uit 

collega’s van elke dienst binnen de intercommunale werken acties uit en bereiden een 

afsluitende dag voor om deze verjaardag aan een groot publiek kenbaar te maken en de 

vennoten en partners te bedanken voor de samenwerking in de voorbije decennia.  

 

Het slotevenement vindt plaats op vrijdag 27 november 2015 in de promotie- en 

jubileumzaal van de KU Leuven (start vermoedelijk 16u). De genodigden zijn alle 

vennoten: gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden, leidende ambtenaren of 

diensthoofden van de vennoten, alsook andere genodigden waaronder oud-

burgemeesters en vroegere leden van het directiecomité.  

De invulling van het slotevent (verloop, programma) wordt uitgewerkt en zal op korte 

termijn aan het directiecomité ter beslissing worden voorgelegd. 

 

Voor de genodigden van het slotevent zal er in samenwerking met de KU Leuven een 

boek worden gepubliceerd waarin de sociaaleconomische evoluties van de voorbije 50 

jaar worden beschreven en de rol van Interleuven hierin. Dit boek is geïnspireerd door 

het boek van Gaston Geens dat hij schreef ongeveer 50 jaar geleden. Gezien de enorme 

ontwikkeling van de streek zou een nieuwe dergelijke oefening een mooi inzicht geven in 

deze evolutie.  
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Aan de leden van de raad van bestuur wordt alvast gevraagd om eventuele 

contactpersonen bij lokale heemkundige kringen aan de algemeen directeur mee te 

delen.  

 

Voor de besturen wordt er een geoloket voorbereid waarop alle projecten van Interleuven 

van de afgelopen 50 jaar op kaart worden weergegeven. 

 

Inwoners van het arrondissement Leuven en personeel van de vennoten kunnen 

deelnemen aan een geografisch spel (geocache). 

 

De raad van bestuur zal op regelmatige basis op de hoogte worden gehouden van het 

verdere verloop. 

 

 

 

6. DIVERSEN 

 

 

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 maart 2015. 

 

Een lid van de raad van bestuur vraagt naar de afbetaling van de infrastructuurkosten 

door het beheerscomité.   

 

De voorzitter deelt mee dat het onbetwiste gedeelte ten bedrage van plus minus 700.000 

euro werd gestort eind vorig jaar. Tijdens een volgende raad van bestuur zal hierover 

meer toelichting worden gegeven. 

 

De voorzitter nodigt de leden van de raad van bestuur uit op het diner. 

 

 

 

 

Echt verklaard 

 

 

 

 

 

 

 

P. Willems 

Secretaris-Directeur 

 


