
      
 
 
 
 

 
 
 

Besluitenlijst 
college van burgemeester en schepenen 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 04 maart 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, schepenen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Verslag 
 
 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 

 

Bestelaanvragen 
 
 

2 Bestelaanvragen 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen 2019/290, 2019/291, 2019/300, 2019/298, 2019/299 en 2019/301 
en de bestelaanvragen genummerd van 2019/264, 2019/266, 2019/272, opgemaakt door de dienst Financiën. 
 

Bestelbonnen 
 
 

3 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/271 tot en met 2019/298, opgemaakt door de 
dienst Financiën.  
 

Aanrekeningen 
 

4 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt aan de aanrekeningen genummerd van 2018/4792 tot en met 2018/4794 en 2019/282 
tot en met 2019/348, opgemaakt door de dienst Financiën. 

 
 

Financiën 
 
     5               Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen   
                      in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar   
                      verklaarde woningen. 
 
Het ontwerpkohier van de gemeentebelasting op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen 
opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen van het jaar 
2018 wordt vastgesteld op 1 artikel voor de som van 1.100 euro en uitvoerbaar verklaard. 
 

6 Heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 
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Het ontwerpkohier van de gemeentebelasting op de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen 
en/of kamers van het 4de kwartaal 2018 wordt vastgesteld op 3 artikels voor de som van 6.600 euro en 
uitvoerbaar verklaard. 
 
 

7 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis 
verspreiding van niet-redactioneel drukwerk. 
Kwartaal 4 - 2018 

 
De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis 
verspreiding van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2018 wat betreft kwartaal 4 wordt 
vastgesteld op 55 artikels voor de som van 27.623,64 euro en uitvoerbaar verklaard. 

 

      8          Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de gemeentebelasting op de  
                    voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding van niet-redactioneel  
                     drukwerk. Kwartaal 1 (deel 2) - 2018 

 
De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2018 wat betreft kwartaal 1 (deel 2) (van week 1 tot en met week 
13) wordt vastgesteld op 5 artikels voor de som van 1.148,20 euro en uitvoerbaar verklaard.  

 

Grondgebiedszaken 
 

Omgeving 
 
 

9 Aanvraag tot opname als "vergund geacht" in het 
vergunningenregister van de woning gelegen aan de Terbermenweg 76 

 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het hoofdgebouw, inclusief de uitbreiding aan de 
rechterzijde en het noordelijke deel van de uitbreiding aan de linkerzijde, dat in het verlengde van het 
hoofdgebouw ligt, van de woning gelegen te Terbermenweg 76, 3540 Herk-de-Stad, op een perceel 
kadastraal gekend als 1 Afdeling, Sectie C, nr(s). 827E, 827F en 996P op te nemen als “vergund geacht” in 
het vergunningenregister. Van de overige constructies werd het vergund geachte karakter niet aangetoond. 
Deze worden niet opgenomen in het vergunningenregister.  
 

10 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld tegen de 
weigering van een omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van een eengezinswoning tot 2 woongelegenheden en toevoegen van een 
carport. 

 
Het oorspronkelijke advies geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen op 17 
december 2018 voor het weigeren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
eengezinswoning tot 2 woongelegenheden en toevoegen van een carport op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 3, sectie B, nr 452v, ter plaatse Kerkstraat 86 aan XXX wordt bevestigd. 

 
11           Aktename van een melding voor bronbemaling op een perceel met   

          kadastrale gegevens Afdeling 71024, sectie B, perceel 318X ter   
          plaatse Stevoortweg 204 aan Sven Vanderbemden 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor bronbemaling plaatsing kelder, 
gelegen te Stevoortweg 204 in 3540 Herk-de-Stad, kadastrale ligging: Afdeling 71024, sectie B, perceel 318X. 

 
12          Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een  

         veranda op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024,  
         sectie C, perceel 85M, ter plaatse Kleine Hoolstraat 40, aan XXX 
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De omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024, sectie C, perceel 85M, ter plaatse Kleine Hoolstraat 40, wordt afgeleverd aan XXX. 

 
13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van 6 bomen 

op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie A, perceel 
287K2, ter plaatse Diestsesteenweg 3 aan XXX  

 
De omgevingsvergunning voor het kappen van 6 bomen op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024, sectie A, perceel 287K2, ter plaatse Diestsesteenweg 3, wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 
 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
functie van handelshuis naar garage op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie C, nr 356/02X, ter plaatse Sint- 
Truidersteenweg 125 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

 
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van handelshuis naar garage horende bij het 
woonhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie C perceel 356/02X ter plaatse 
Sint-Truidersteenweg 125 wordt afgeleverd aan XXX. 
 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een woning 
en de vrijstaande bijgebouwen op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie B, nr 722C, ter plaatse Amandinaweg 24 te 
3540 Herk-de-Stad aan XXX 

 
De omgevingsvergunning voor het slopen van de woning en de vrijstaande bijgebouwen op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie B perceel 722C ter plaatse Amandinaweg 24 
in 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor functiewijziging van wonen 
naar apotheek op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051, 
sectie C, perceel 567E, ter plaatse Sint-Jorislaan 131 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor functiewijziging van wonen naar apotheek op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie C, perceel 567E, ter plaatse Sint-Jorislaan 131, wordt afgeleverd aan XXX. 
 

      17              Afleveren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden  
                        van de woning en starten van een zorgwoning op een perceel  
                        met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie D, nr 312P2 en  
                        312R2, ter plaatse Rummenweg 42 te 3540 Herk-de-Stad aan                  
                        XXX 

 
De omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en starten van een zorgwoning op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie D perceel 312P2 en 312R2 ter plaatse Rummenweg 42 
te 3540 Herk- de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

TD-P 
 
 

18 Checklist camerabewaking op het grondgebied van Herk-de-Stad 

Dit agendapunt werd verdaagd. 

 

     19               Goedkeuring Offerte - fluvius - Elektriciteit LS - OV 

 

De offerte van Fluvius van 19/02/2019 voor de Kapelstraat - Grotestraat in Herk-de-Stad wordt 
goedgekeurd. Fluvius wordt als opdrachtgevend bestuur het nodige te doen voor de uitvoering van de 
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opdracht. 

 

Vrije Tijd 
 

Cultuur 
 
 

20 Goedkeuring bruikleenovereenkomst project 'Kunst aan de Herk' 
 
De bruikleenovereenkomsten en het conditierapport voor het project 'Kunst aan de Herk' wordt 
goedgekeurd. 
 

Jeugd 
 

21           Aanvraag evenement 60 jarig bestaan Spar Schulen - St- 
          Jorislaan 186/1, 3540 Herk-de-Stad - 2 juni 2019 

 
Het schepencollege stemt in met de organisatie van het evenement 60-jarig bestaan Spar Schulen, een 
evenement in St-Jorislaan 186/1 te Herk-de-Stad op 2 juni 2019 van 16 tot 20 uur. Er wordt onder 
voorwaarden een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving wat betreft het geluidsniveau. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

22         Inschrijving Unieburger op de kiezerslijst opgesteld voor de      
        Europese verkiezingen 

 
Het schepencollege erkent de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de 
Europese verkiezingen, ingediend door XXX. 
 

Staf 

Communicatie 
 
 

   23 Goedkeuring teksten Infogids 2019 

 
De teksten en de lay-out voor de Infogids worden aanvaard en er wordt opdracht gegeven de gids te 
drukken en te verdelen. 
 

Secretariaat 
 

       24             Logistieke ondersteuning staatbarbecue op 8 juni 2019. 

 
Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een straatbarbecue voor de inwoners van de 
straten Stevoortweg, Wijerstraat, Vogelzangstraat, Kustraat en Schoolstraat op 8 juni 2019, door het gratis 
ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 

 
   25   Ondertekening charter Gezonde Gemeente tijdens event op 28 maart in 

 Evere 
Het schepencollege gaat akkoord met de deelname van een afvaardiging van het college van 
burgemeester en schepenen aan het event Gezonde Gemeente op 28 maart in Evere waar het 
vernieuwde charter Gezonde Gemeente ondertekend wordt. Aan De Cirkel wordt de opdracht gegeven 
om samen met het bestuur hier een beleid rond uit te werken. 
 

   26   Verslag kerkraad 
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Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Onze-Lieve-
Vrouw-Geboorte Donk van 13 februari 2019. 

 

Wonen in West-Limburg 
 
       27            Aanvraag vrijstelling wegens overmacht Afd 3, Sectie B, Grondtal 216A2 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een éénmalige vrijstelling wegens overmacht van 22/02/2019 tot 
21/02/2020 voor de woning gelegen aan de Kiezelweg 63. 
 
      28             Aanduiding vrijwilliger voor het begeleiden van de danshappening 1ste en 2de leerjaar 
 
Er wordt een vrijwilliger aangeduid voor het begeleiden van de danshappening voor het eerste en tweede leerjaar. 
 
       29               Vaststelling individuele jaarwedde afdelingshoofd technische dienst 
 
De individuele jaarwedde voor het afdelingshoofd van de technische dienst wordt vastgesteld. 
 
       30               Prestatievermeerdering contractueel medewerker sport van 19/38 naar 38/38 voor  
                          onbepaalde duur 
 
De prestatievermeerdering voor de contractueel medewerker sport van 19/38 naar 38/38 voor onbepaalde duur 
wordt goedgekeurd. 
 
        31               Bepaling aanbod hospitalisatieverzekering langdurig zieke personeelsleden van gemeente  
                           (en OCMW) 
 
Het aanbod hospitalisatieverzekering voor langdurig zieke personeelsleden van gemeente en OCMW wordt 
goedgekeurd. 
 
        32               Bijkomende aanwerving toezichter sporthal met een vervangingscontract (6/38) 
 
Er wordt een bijkomende toezichter voor de sporthal met een vervangingscontract (6/38) aangeworven. 

Meldingen 

     33 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

     34 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de data van vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


