
      
 
 
 
 

  1 

BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
schepenen 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 15 april 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Feiten en context 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/509, 2019/511 en 2019/517. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/486 tot en met 2019/507. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/830 tot en met 2019/947. 
 

Grondgebiedszaken 

5 Overdracht van in beslag genomen voertuigen 
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Dit punt werd verdaagd 

6 Call energieprojecten 2019 – beslissing indienen dossier 

 

Omgeving 

7 Aanvraag tot toestemming voor het plaatsen van een terras op het 
openbaar domein. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan XXX, zaakvoerder van frituur 't 
Berbroekeneerke voor het plaatsen van een seizoensgebonden terras op het openbaar domein horende bij de 
horecazaak 't Berbroekeneerke gelegen te Kapelstraat 48, 3540 Herk-de-Stad. Het terras dient te allen tijde publiek 
toegankelijk te zijn en mag enkel geplaatst worden voor de duur van het seizoen, te beginnen op 1 april en 
eindigend op 15 november van datzelfde kalenderjaar.  

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
schuur op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie 
D perceel 410A3 410Y2 410Z2 411L ter plaatse Sint-Truidersteenweg 
139 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het slopen van een schuur op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie D perceel 410A3 40Y2 410Z2 411L ter plaatse Sint-Truidersteenweg 139 wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX.  
 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 3 sectie C nr. 1015A, ter plaatse Heerlestraat 28 aan XXX en 
XXX 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie C, perceel 1015A, ter plaatse Heerlestraat 28, wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX en XXX. 

10 Aanvraag tot toestemming voor het plaatsen van een terras op het 
openbaar domein. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan XXX, zaakvoerster van 'Foodplus' voor het 
plaatsen van een seizoensgebonden terras op het openbaar domein horende bij de horecazaak 'Foodplus' gelegen 
te Zoutbrugstraat 23/3, 3540 Herk-de-Stad en dit overeenkomstig de ingediende plannen horende bij voorliggende 
aanvraag. Het terras dient te allen tijde publiek toegankelijk te zijn en mag enkel geplaatst worden voor de duur van 
het seizoen, te beginnen op 1 april en eindigend op 15 november van datzelfde kalenderjaar.  

11 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Steenweg 5, afdeling 4, sectie B, nr. 61H 

Het schepencollege maakt enkele opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter 
plaatse Steenweg 5, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 4 afdeling, sectie B, nr. 61H, groot 
volgens meting respectievelijk 644 m² voor lot 1a, 531 m² voor lot 1b en 87 m² voor lot 2a, zoals vermeld op het 
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opmetingsplan van landmeter-expert Denise Ballet dd. 23 januari 2019. Volgens het college kan met toepassing van 
de afwerkingsregel het afgesplitste lot 1a beschouwd worden als een bebouwbaar perceel. 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie D perceel 
623L ter plaatse Eggelstraat 18 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het vellen van een boom op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie D perceel 623L ter plaatse Eggelstraat 18 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan 
XXX. 
 

13 Aanvraag tot toestemming voor het plaatsen van een terras op het 
openbaar domein. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan XXX, zaakvoerster van 'Pralinehuisje 
Leonidas' voor het plaatsen van een seizoensgebonden terras op het openbaar domein horende bij de horecazaak 
'Pralinehuisje Leonidas' gelegen te Zoutbrugstraat 33, 3540 Herk-de-Stad en dit overeenkomstig de aangepaste 
plannen horende bij voorliggende aanvraag. Het terras dient te allen tijde publiek toegankelijk te zijn en mag enkel 
geplaatst worden voor de duur van het seizoen, te beginnen op 1 april en eindigend op 15 november van datzelfde 
kalenderjaar.  

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 
zwembad en regularisatie van een carport, tuinhuis en verhardingen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, sectie B, perceel 
117L en 117N, ter plaatse Bampsstraat 29, aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en regularisatie van een carport, tuinhuis en 
verhardingen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, sectie B, perceel 117L en 117N, ter plaatse 
Bampsstraat 29, wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 2 loten 
voor open bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie A perceel 422D ter plaatse Stevoortweg aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 422D gelegen aan de Stevoortweg z/n wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verven van de 
gevels van woning en garage op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051 sectie B perceel 611S2 ter plaatse Kiezelweg 43 te 3540 
Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het verven van de gevels van woning en garage op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051 sectie B perceel 611S2 ter plaatse Kiezelweg 43 te 3540 Herk-de-Stad wordt afgeleverd 
aan XXX. 

TD-P 
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17 Ter agendering voor de gemeenteraad van mei - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht “Raamwerken voor 
veranda Dekenij” 

De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma’s voor de opdracht “Raamwerken voor veranda 
Dekenij” wordt geagendeerd op de gemeenteraad van mei. 

TD-U 

18 aankoop tweedehands kniktelescopische hoogwerker - Goedkeuring 
starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - 2019-8050 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “aankoop tweedehands 
kniktelescopische hoogwerker” wordt opgestart. 
 

19 aankoop bestelwagen met dubbele cabine en kipbak - Goedkeuring 
starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - 2019-7981 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “aankoop bestelwagen met 
dubbele cabine en kipbak” wordt opgestart. 

20 Aankoop tweedehands handgevoerde tandemtrilwals - Goedkeuring 
gunning - 2019-8078 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 april 2019, opgesteld door de 
Technische Dienst – Uitvoering, voor de aankoop van een tweedehands handgevoerde tandemtrilwals. De opdracht 
wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde FM Bouwmachines tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.750 euro excl. btw mits het verkrijgen van een visum. 

21 Tweedehands rijboormachine  - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8140 

Er wordt goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Technische Dienst – Uitvoering, voor 
de aankoop van een tweedehands rijboormachine. Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, 
zijnde Constant Philips tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3.500 euro excl. btw. 
 

Mobiliteit 

22 Tijdelijk politiereglement voor de proefopstelling van een schoolstraat 
in de schoolomgeving basisschool Schulen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk politiereglement voor de proefopstelling van een 
schoolstraat in de schoolomgeving basisschool Schulen goed. Van 23 april 2019 tot en met 28 juni 2019 wordt een 
schoolstraat ingevoerd voor het gedeelte van de Kerkstraat tussen de kruising met de Kiezelweg (N717) en de 
Vanarenberglaan, dit telkens vanaf 8:15 - 8:45 en van 15:30 - 16:00 op maandag, dinsdag en donderdag, van 8:15 - 
8:45 en van 11:20 - 11:50 op woensdag, en van 8:15 - 8:45 en van 14:50 - 15:20 op vrijdag. De toegang is in beide 
richtingen verboden binnen deze tijdszones voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd hulpdiensten en alle 
vertrekkend verkeer, het toekomend verkeer mits vergunning van de wegbeheerder op naam en kenteken (van 
aangelanden). Het verkeer wordt omgeleid via de Tuffellaan en de Vanarenberglaan. 
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23 Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer 
en de handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie van 
een wielerwedstrijd voor nieuwelingen heren/dames op donderdag 30 
mei 2019 te Herk-de-Stad 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en 
de handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie van de wielerwedstrijd voor nieuwelingen 
heren/dames op donderdag 30 mei 2019 goed. Er wordt een eenrichtingsverkeer in de richting van de 
wielerwedstrijd ingevoerd voor alle voertuigen.  
 

24 Tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en de 
handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie van de 
wielerwedstrijden: miniemen en aspiranten op zondag 30 juni 2019 te 
Schulen 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de organisatie 
van de wielerwedstrijden: miniemen en aspiranten op zondag 30 juni 2019 te Schulen goed. De Kerkstraat, 
Vanarenberglaan, Muggenhoek, Manestraat en Koningsvijverstraat worden van 11 tot 18.30 uur afgesloten voor alle 
verkeer. Er wordt een volledig parkeer- en stationeerverbod ingevoerd op de gesloten omloop vermeld van 11 tot 
18.30 uur. 
 

25 Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer 
en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid van de 
organisatie van de stratenloop “Herk Loopt” op zondag 12 mei 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en 
de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de stratenloop “Herk Loopt” op 
zondag 12 mei 2019 goed.  
Ter gelegenheid van de organisatie van ‘Herk Loopt’ op zondag 12 mei 2019 wordt van 9.30 tot 18.00 de 
Diestsestraat na de inrit van de Carrefour en de Markt onttrokken aan alle motorvoertuigenverkeer. Het verkeer 
komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dokter Vanweddingenlaan. Een parkeer- en 
stationeerverbod wordt ingevoerd op het marktplein en de Diestsestraat tot aan de kerk. Van 12 tot 18 uur wordt 
een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd op het Wendelenplein en de parkeerplaatsen grenzend aan de Markt. 
Op zondag 12 mei 2019 van 12.00 tot 18.00 is alle gemotoriseerd verkeer verboden in: 

• gans het centrum binnen de lusweg. 

• De Kleine Hoolstraat van de Pikkeleerstraat tot aan de Sint-Truidersteenweg. 

• De Bommerbergstraat. 

• De Pikkeleerstraat vanaf de uitrit parking voetbal tot aan de Kleine Hoolstraat. 
 
Op zondag 12 mei 2019 van 14.30 tot 18.00 is alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, 
verboden in de Diestsesteenweg. Het plaatselijk verkeer op de lusweg blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de N2. 
De fietsers komende van de Hasseltsesteenweg om te leiden via de Guldensporenlaan. Van 12 tot 18 uur geldt een 
eenrichtingsverkeer met de richting van de wedstrijd mee: 

• In de Pikkeleerstraat vanaf de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de Kleine Hoolstraat in de richting van de 
Kleine Hoolstraat. 

• In de Kleine Hoolstraat vanaf de Pikkeleerstraat tot aan de Grote Hoolstraat in de richting van de Grote 
Hoolstraat. 

• In de Grote Hoolstraat vanaf de Kleine Hoolstraat tot aan de Bommerbergweg in de richting van de 
Bommerbergweg. 

• In de Keernestraat vanaf de Bommerbergweg tot aan de Oude Straat in de richting van de Oude Straat. 

Vrije Tijd 
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Bibliotheek 

26 Levering van boeken en digitale media 2019 - 2022 - Goedkeuring 
gunning - 7812 

De opdracht 'Levering van boeken en digitale media 2019 - 2022' wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde: 
* Perceel 1 (Levering van boeken (= < 31.000 euro incl. btw)): Standaard Boekhandel. 
* Perceel 2 (Levering digitale media (= < 4.000 euro incl. btw)): Muziek-Al. 

Cultuur 

27 Kennisname werking Sint-Maartengenootschap 

Het college neemt kennis van het voorgestelde programma van Sint-Maarten. Het college beslist dat ze wenst dat er 
meer nadruk gelegd dient te worden op het volksfeest eerder dan op het cultuur-historische. Het is voor het college 
geen optie om kamelen te huren of geborduurde vlaggen aan te kopen. 

Jeugd 

28 Fuifaanvraag 6 jaar KTS - 30/04/2019 

Er wordt ingestemd met de organisatie een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6 te Herk-de-Stad op 30 april 2019 
vanaf 21 tot 3.00 uur ter gelegenheid van 6-jarig bestaan Kwijt Trek System. Er wordt onder voorwaarden een 
afwijking verleend op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
 

29 Fuifaanvraag Lokale Helden - vrijdag 26 april 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Lokale Helden-DJ-contest, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6 te 
Herk-de-Stad op 30 april 2019 vanaf 21 tot 3.00 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking verleend op de 
Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 

Staf 

Communicatie 

30 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de opdracht 
voor het drukken van 5900 exemplaren en het verspreiden ervan. 

Secretariaat 

31 Aanvraag toestemming Schulensmeertocht door WSV Horizon Donk 
vzw op zondag 23 juni 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan WSV Horizon Donk vzw, Rummenweg 12 - 3540 Herk-de-
Stad de toestemming voor de organisatie van de Schulensmeertocht vertrekkende vanuit OC De Link in Linkhout op 
zondag 23 juni 2019. Er wordt ook toelating gegeven voor het aanbrengen van pvc-pijltjes als bewegwijzering op het 
eigen grondgebied. 
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32 Logistieke ondersteuning straatbarbecue Van Willigenlaan op 6 juli 
2019. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de logistieke ondersteuning van een straatbarbecue in de 
Van Willigenlaan op 6 juli 2019 voor de inwoners van de Van Willigenlaan, Minstraat en een twintigtal huizen van de 
St.-Jorislaan, door het gratis ter beschikking te stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
 

33 Verslag kerkraad 

Dit punt werd verdaagd 

Personeel 

34 Organisatie bevorderingsprocedure voor de functie van expert cultuur 
& jeugd 

De examenjury voor het organiseren van het bevorderingsexamen voor de functie van expert cultuur & jeugd wordt 
samengesteld.  
 

Meldingen 

35 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

36 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde data voor 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 

 


