
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 07-07-2021 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 16.06.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Personeel 

 

- Toelichting problematiek tussenkomsten groepsverzekeraar 

 

De historiek van het dossier wordt toegelicht.  

 

In samenwerking met onze tussenpersoon zal een oplossing worden gezocht en aan de leden van 

de raad van bestuur zal onder meer het groepsverzekeringscontract overgemaakt worden zodat 

zij in een latere fase een beslissing kunnen treffen.    

 

- Opstart vacature landmeter 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met de opstart van de vacature.  

 

3. Bedrijventerreinen 

 

- Bedrijventerrein Koudijs, Diest: erfdienstbaarheid lot 1-2 

 

De raad van bestuur beslist haar akkoord te verlenen met de vestiging van bovengenoemde 

erfdienstbaarheid. 

 

- Bedrijventerrein Nieuwland, Aarschot: onroerende leasing lot 11 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde financieringssysteem (lease), de 

aangepaste ontwerpakten en met de kadastrale afsplitsing van een perceel, onder bepaalde 

voorwaarden.  

 

- Bedrijventerrein Nieuwland, Aarschot: dagvaarding Bexon 

 

De raadsman van de nv BEXON heeft een dagvaarding aangekondigd waarbij Interleuven wordt 

gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank te Leuven. 

 

- Bedrijventerrein Leuvensesteenweg, Boutersem: aandelenverkoop lot 8-9 

 

De raad van bestuur neemt kennis van deze aandelenoverdracht en geeft tevens haar 

goedkeuring, mits de verdere naleving van de oorspronkelijke aktebedingen en de verderzetting 

van dezelfde bedrijfsactiviteiten. 

 

 



4. Diversen  

 

-   Bedrijventerrein Kop van Nieuwland, Aarschot - vervuiling betogrid 

 

De vertegenwoordigster van de stad Aarschot wenst de situatie van de vervuiling ‘Beto-grid’ te 

bespreken.  

 

In het licht van deze vervuiling vraagt de vertegenwoordigster een overzicht te maken van de 

milieuproblematieken waarbij Interleuven is betrokken.  

 

-   Opvolging dossier onroerende voorheffing 

 

Met de bevoegde minister werd een constructief gesprek gevoerd over de problematiek in zijn 

geheel, niet over de exacte casus.  

 

Op basis van het gesprek kan een nieuwe afspraak met Vlabel gevraagd worden. 

 

De schriftelijke parlementaire vraag zal opnieuw ingediend worden om een duidelijk antwoord 

voor de toekomst en voor alle intergemeentelijke verenigingen te verkrijgen.  

 

-   De vertegenwoordigster van de stad Aarschot stelt voor om jaarlijks de strategische visie van 

Interleuven af te toetsen.  

 

 

 

 


