
   

 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 24-11-2021 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 27.10.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beleid 

 

-  Overzicht situatie onroerende voorheffing en vrijstelling + stopzetting procedures 

 

De financial controller licht de opgemaakte en verstrekte tabellen toe.  

 

De raad van bestuur beslist om principieel akkoord te gaan met de stopzetting van de procedures 

NADAT we vrijstelling hebben gekregen voor de twee gebouwen waar onderwijs gerelateerde 

activiteiten zijn.  

 

- BNP Paribas Fortis: verlenging korte termijnkrediet 

 

De raad van bestuur beslist om, gezien de spreiding van de kredietfaciliteiten, voor eenzelfde 

periode de modaliteiten voor een verlenging van dit krediet bij BNP Paribas aan te vragen.  

 

3. Bedrijventerreinen 

 

-  Bedrijventerrein Researchpark, Haasrode: inbreng onroerend goed lot 13 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met de geplande inbreng betreffende het onroerend goed, 

onder bepaalde voorwaarden. 

 

- Bedrijventerrein Kruineike, Haacht: schenking grond - familiale planning lot 10 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met de geplande schenking van de grond, met voorbehoud 

van vruchtgebruik, door de ouders aan de kinderen, onder bepaalde voorwaarden. 

 

- Bedrijventerrein Nieuwland, Aarschot: toestemming vestigen opstalrecht lot 60 

 

De raad van bestuur beslist toestemming te verlenen voor het vestigen van een opstalrecht voor 

het realiseren van een fotovoltaïsch project. Een kopie van de definitieve akte van dit opstalrecht 

dient aan Interleuven te worden overgemaakt. 

  

- Bedrijventerrein Leuvensesteenweg, Boortmeerbeek: toelating activiteit lot 11 

 

De raad van bestuur beslist:  

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

voorwaarde dat een zuinig en duurzaam ruimtegebruik wordt nagestreefd, minstens in lijn 

met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.  



   

 akkoord te gaan met het tijdelijk voorzien van een parking in openlucht op lot 11, en dit tot 

20-04-2030, de uiterste datum voor herlokalisatie van de site te Rotselaar, onder bepaalde 

voorwaarden. 

 

-  Bedrijventerrein Wingepark, Rotselaar: vraag tot bijdrage voortraject optimalisatie 

 

De raad van bestuur beslist: 

 De optimalisatie past in het beleid van Interleuven en de uitvoering ervan is conform de eerder 

vastgelegde principes, zodat Interleuven beperkt financieel kan bijdragen aan het voortraject. 

Organisatorisch moet de planning voor de uitvoering nog verder worden ingepland/afgestemd. 

 De raad van bestuur gaat akkoord met de ondersteuning van het lokale bestuur Rotselaar in 

functie van de optimalisatie van haar bedrijventerrein Wingepark.  

4. Varia 

 

-  Gewone algemene vergadering IGO d.d. 17-12-2021: goedkeuring agenda en  

 mandaat vertegenwoordiger 

 

Er wordt akkoord gegaan met de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de 

agenda wordt als volgt vastgesteld: goedkeuring van alle agendapunten. 

 

 

 


