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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 06 mei 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Bart Gruyters, Bart Bastijns, Niet gegroepeerd 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering wordt zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/552 en 2019/556, 2019/555, 2018/563 en 
2019/600. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/542 tot en met 2019/586. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/1005 tot en met 2019/1082, 2019/5439 tot 
en met 2019/5444 en 2019/53 tot en met 2019/70. 

 

Financiën 
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5 Gemeenterekeningen dienstjaar 2018-2019 – Ontlasting 
gemeentebelastingen. 

Eén belastingplichtigde wordt ontlast van de betaling van de gemeentebelastingen voor het inzamelen en verwerken 
van huishoudelijke afvalstoffen voor een bedrag van 104,59 euro. Het bedrag is wegens verhuis naar het buitenland 
oninbaar geworden. 
 

Grondgebiedszaken 

6 Goedkeuring lastenboek openbare verkoop van brandhout en allerlei 
materialen 

Het lastenboek en de opmetingsstaat voor de openbare verkoop van brandhout en allerlei goederen -voorjaar 2019- 
opgesteld door de Dienst Leefmilieu wordt goedgekeurd. Op zaterdag 8 juni om 10 uur wordt in het gemeentelijk 
magazijn een openbare verkoop georganiseerd. 
 

Omgeving 

7 Bevestiging van een verleend advies in functie van het beroep 
ingesteld tegen het afleveren van een omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van een woning en het starten van een zorgwoning. 

Het oorspronkelijke advies met voorwaarden geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen dd. 4 
maart 2019 voor het afleveren voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en starten van 
zorgwoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie D perceel 312P2 en 312R2 ter plaatse 
Rummenweg 42 aan XXX wordt bevestigd. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de 
bestemmingswijziging van appartement naar tandartspraktijk op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 
660H7 ter plaatse Veearts Strauvenlaan 16 te 3540 Herk-de-Stad aan 
XXX 

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van appartement naar tandartspraktijk op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 660H7 ter plaatse Veearts Strauvenlaan 16 te 
3540 Herk-de-Stad wordt afgeleverd aan XXX. 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van feestzaal 
reehof op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 sectie C 
perceel 435G ter plaatse Hoogstraat 21 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het slopen van de feestzaal Reehof op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051 sectie C perceel 435G ter plaatse Hoogstraat 21 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 
 
TD-U 

10 Buitengewone herstelling fietssuggestiestroken Gasterbosstraat - 
Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering - 2017-6286 
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De eindafrekening voor de opdracht “buitengewone herstelling fietssuggestiestroken Gasterbosstraat” waaruit blijkt 
dat de werken een eindtotaal bereikten van 143.410,62 euro excl. btw wordt goedgekeurd. 
 

11 Riolerings- en wegeniswerken Kasteelstraat en Zwarteveldstraat - Fase 
1: Dorps- en Zwarteveldstraat  - Goedkeuring definitieve oplevering - 
2015-3953 

De opdracht “Riolerings- en wegeniswerken Kasteelstraat en Zwarteveldstraat - Fase 1: Dorps- en Zwarteveldstraat 
” wordt definitief opgeleverd. 
 

Mobiliteit 

12 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van Berbroek Terrast op zaterdag 25 mei 2019 en Berbroek kermis op 
zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 mei 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor Berbroek Terrast op zaterdag 25 mei en Berbroek kermis 
op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 mei 2019 goed. Ter gelegenheid van de organisatie “Berbroek Terrast” 
en Berbroek kermis geldt vanaf donderdag 23 mei 2019 8u00 tot dinsdag 28 mei 2019 8u00 een verbod op 
gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Nachtegaalstraat van huisnummer 1 tot aan de 
Heerlestraat., in de Paulusstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 8, in de Kapelstraat vanaf de kerk tot aan de 
Paulusstraat. Ter gelegenheid van de organisatie “Berbroek Terrast” op zaterdag 25 mei 2019 vanaf 12u00 tot 
zondag 26 mei 2019 4u00 worden volgende straten onderbroken: de Kapelstraat vanaf de kerk tot aan de 
Paulusstraat, de Grotestraat vanaf de Kapelstraat tot aan het verbindingswegje Grotestraat – Paulusstraat en het 
verbindingswegje Grotestraat – Paulusstraat. De snelheid wordt beperkt tot 20 km per uur op zaterdag 25 mei 2019 
en zondag 26 mei 2019 van 10u00 tot 24u00 en op maandag 27 mei 2019 van 16u00 tot 24u00 over de volledige 
lengte van de Kapelstraat, in de Grotestraat tussen de woonhuizen nrs. 57 en 101, in het verbindingswegje tussen 
Grotestraat en Paulusstraat en in de Paulusstraat vanaf huisnummer 8 tot huisnummer 16. Er geldt een 
parkeerverbod op de parkeerplaatsen in de Kapelstraat vanaf de kerk tot aan de Paulusstraat vanaf woensdag 22 
mei 2019 om 8 uur tot dinsdag 28 mei 2019 om 8 uur. De Kapelstraat wordt afgesloten voor al het gemotoriseerd 
verkeer om een speelstraat in te richten en dit vanaf de Lindestraat tot aan de kerk te Berbroek op zaterdag 25 mei 
2019 vanaf 12u00 tot zondag 26 mei 2019 4u00. Het verkeer komende van de Kapelstraat en Nachtegaalstraat 
wordt omgeleid via de Heerlestraat, Sint-Jorislaan, Grotestraat en Lindestraat. Het verkeer komende van de 
Paulusstraat en Grotestraat wordt omgeleid via Heidestraat, Grotstraat en Nachtegaalstraat. Het vernieuwde plein 
kan gebruikt worden onder voorbehoud van de beloopbaarheid van het nieuw aangelegde grasveld. Vrachtwagens 
zijn niet toegelaten op het grasveld. 
 

Vrije Tijd 

Jeugd 

13 Fruitsappenfuif 2019 

Er wordt onder voorwaarden toestemming verleend voor de organisatie van de 3de editie van een fruitsappenfuif 
(met gratis inkom) op vrijdag 21 juni 2019 tussen 20u en 22u in De Markthallen. 
 

14 Erkenning van jeugdverenigingen als jeugdwerkvorm voor 2019 

De volgende verenigingen worden als jeugdwerkvorm erkend: Chiro Arika, Chiro St. Amandina, Chiro St. Joris, 
Scouts en gidsen Donk, KSA Berbroek, Jeugdhuis XL, Stedelijk Jeugdraad, Speelpleinwerking Kameleon, Rock 
Herk vzw, Jeelobee vzw en Katholieke Maten in Beweging. 
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Sport 

15 Kennisname masterplan sportinfrastructuur 

Het schepencollege neemt kennis van het masterplan sportinfrastructuur.  

Staf 

16 Afsprakennota tussen enerzijds het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale 
dienst en anderzijds het managementteam 

Dit punt werd verdaagd 

Personeel 

17 Toekenning rustpensioen aan de heer XXX met ingang van 1 mei 2019. 

Met ingang van 1 mei 2019 wordt aan de heer XXX een rustpensioen toegekend te kennen van 6.010,53 euro op 
jaarbasis. 

18 Vaststelling verdere procedure behandeling ingediende kandidaturen 
voor het ambt van algemeen directeur. 

Nathalie Creten, wnd. Alg. directeur, was verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt. De verdere 
procedure om te komen tot een vergelijking van de titels en verdiensten tussen de ingediende kandidaturen voor het 
ambt van algemeen directeur wordt door het schepencollege  vastgelegd. 
 

Meldingen 

19 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 
 

20 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de 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 

 


