
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 28-04-2021 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 14.04.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beleid 

 

  - Tweede pensioenpijler personeel: vooropgestelde minimumpercentage van 3% vanaf 2021 – 

 responsabiliseringsbijdrage 

 

 De raad van bestuur is akkoord om de contracten aan te passen.  

   

 - Kandidatuurstelling voor het bestuur Leuven 2030 

 

 De raad van bestuur gaat akkoord om, in naam van Interleuven, ons kandidaat te stellen als 

 bestuurder binnen de organisatie Leuven 2030. Een medewerker van de milieudienst zal worden       

 voorgedragen.  

 

3. Bedrijventerreinen 

 

-  Bedrijventerrein Leuvensesteenweg – Boortmeerbeek: wederverkoop lot 12A 

 

De raad van bestuur van Interleuven beslist: 

 In functie van de verkoop verder te onderhandelen met ESPERA-BELGIUM bv. 

 Deze verkoop staat in functie van de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van 

Interleuven en wordt ten algemeen nut verklaard. 

 

- Bedrijventerrein Nieuwland - Aarschot: stand van zaken en opvolging herinrichting 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en verdere projectplanning en neemt 

een aantal beslissingen m.b.t.:  

 het maximale investeringsbedrag van Interleuven; 

 de uitbreiding van de opdracht voor de bovenbouw; 

 de rechten van het voorkooprecht. 

 

- Bedrijventerrein Landen: toelating verkoop en beëindiging/uitdoving recht van   

  opstal lot 32 

 

De raad van bestuur gaat akkoord, conform de gangbare principes en mits bepaalde voorwaarden 

 worden nageleefd, met: 

 de verkoop van de nieuwbouw door Bronimmo BV aan Acrimmo BV; 

 de beëindiging/uitdoving van het recht van opstal door Acrimmo BV aan Bronimmo BV. 



-  Bedrijventerrein Keiberg-Vossem - Tervuren: projectoproep slimme regio 

 

Projectvoorstel 1: RainBrain. Dit projectvoorstel werd positief beoordeeld door de provincie en 

zal dus verder worden uitgewerkt. 

 

Projectvoorstel 2: Demonstratieproject slimme infrastructuur als opstap naar slimme 

stad/gemeente. Dit projectvoorstel werd ongunstig beoordeeld door de provincie, maar kan 

terug worden ingediend bij een volgende projectoproep. 

 

4. Adviesverlening & begeleiding 

 

-  Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: levering   

 patronen 

 

Het bestek en de raming worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze 

van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  

 

5. Diversen 

 

- Gewone algemene vergadering Haviland: goedkeuring agenda 

 

De raad van bestuur geeft zijn goedkeuring voor de voorgestelde agenda.  

 

- Een vertegenwoordiger vraagt wanneer er weer fysiek kan vergaderd worden. De voorzitter 

antwoordt dat dit afhankelijk zal zijn van de versoepelingen die de hogere overheid de volgende 

weken en maanden zal toestaan.  

 

 

 


