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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 13 mei 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

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

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 schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/609 en 2019/611. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/594 tot en met 2019/608. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/1083 tot en met 2019/1224. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

5 Aktename van een melding voor Bronbemaling op een percelen met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 , sectie B, nrs 240B, 240G, 266B, 
266F, 275G, 275H, 295N, 303K, 304F, 306F, 306G, 307F, 308B, 314E, 
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317F, 317L, 317S, 317W, 317X, 325H, 328E, 331D, 335F, 335G, 339F, 
339K, 339L, 339M, 339N, 340K, 348S, 355/02G2, 378G, 381K, 383L, 
386G, 386K, 386L, 388F, 390L, 390N, 391N, 392R, 394K, 394L, 395F, 
396D, 397E, 398D, 399L, 400K, 400M, 400N, 403D, 403F, 409G, 409H, 
409K, 410K, 411C, 413D, 413E, 416C, 416L, ter plaatse Kleine 
Kruisstraat 1-93 aan XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor aanleg van 
riolering in de Kleine Kruisstraat. 
 

6 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 
betreffende de omgevingsvergunning aangaande het regulariseren en 
bouwen van een paardenstal met buitenaanleg op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1, sectie D, nr 402a, ter plaatse 
Timmerstraat 9. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit tvan de bestendige deputatie met 
betrekking tot de aanvraag van omgevingsvergunning van XXX aangaande het regulariseren van een paardenstal 
met buitenaanleg op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie D, nr 402a, ter plaatse Timmerstraat 9. 
De bestendige deputatie weigert de vergunning aan XXX.  

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het splitsen van een 
eengezinswoning in 2 halfopen woningen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie A, perceel 249k, 249l ter 
plaatse Grotestraat 132 

De omgevingsvergunning voor het splitsen van een eengezinswoning in 2 halfopen woningen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie A nrs. 149k, 249l ter plaatse Grotestraat 132 en 134 wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

8 Aanvraag tot toestemming voor het plaatsen van een terras op het 
openbaar domein aan 'de Burgerbank', gelegen te Markt 30, 3540 Herk-
de-Stad. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan XXX voor het plaatsen van een 
seizoensgebonden terras op het openbaar domein horende bij de horecazaak 'De Burgerbank' gelegen te Markt 30, 
3540 Herk-de-Stad en dit overeenkomstig de ingediende plannen horende bij voorliggende aanvraag. 
 

TD-P 

9 Subsidie grondontledingen 2019. 

Voor het grondonderzoek wordt 60,43 euro uitbetaald. 
 

Vrije Tijd 
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10 Aanvraag voor het organiseren van een ontbijt voor de inwoners van 
de seniorenwoningen,  en vrijwilligers van het dienstencentrum en 
bezoekersteam tijdens ' de week van de verbondenheid', ism OCMW 

Er wordt ingestemd met de organisatie van een brunch door het dienstencentrum en het OCMW op 6 juni 2019 in 
het teken van de 'Week van de verbondenheid'. 

Jeugd 

11 Aanvraag toestemming evenement Matinee in park Olmenhof. 

Er wordt ingestemd met de organisatie van het evenement Matinee en het gebruik van het Park Olmenhof op 23 of 
30 juni vanaf 13 uur tot 22 uur. Er wordt een afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit 
met een maximaal geluidsniveau. De matinee gaat in principe door op 23 juni tenzij de weersomstandigheden dit 
niet toe laten dan wordt dit verplaatst naar 30 juni. 
 

Sport 

12 Aanvraag investeringssubsidie van JVGH Jeugdvoetbal Groot Herk 

De subsidieaanvraag van JVGH voor de renovatie van hun terreinen wordt aanvaard. Doordat de schade enerzijds 
onvoorzien is en anderzijds enkel kan hersteld worden in de periode tussen de twee voetbalseizoenen kon de 
aanvraag onmogelijk voldoen aan de timing zoals voorzien in het reglement. Er wordt een investeringssubsidie van 
maximaal 3.427,50 euro toegekend aan voetbalvereniging JVGH. 

Toerisme 

13 Ondersteuning intergemeentelijk evenement “Beleef Schulensmeer in 
Demer Delta” 

Er wordt ingestemd met de organisatie van het tweejaarlijks evenement “Beleef Schulensmeer in Demer Delta” 
vanaf 2019 onder voorwaarde van deelname door Halen en Lummen. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

14 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Het schepencollege verleent toestemming aan de dienst Burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van 
de kleuters geboren in 2017, wonende in Herk-de-Stad centrum aan XXX, namens vrije basisschool Sint-Martinus 
Herk-de-Stad. 

Staf 

Secretariaat 

15 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van tien kienavonden wordt een vergunning verleend. 
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16 Kennisname hersamenstelling adviesorganen in navolging van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 geeft aanleiding tot aanduiding van afgevaardigden 
vanuit de politieke fracties in de verschillende raden van beheer of bestuur van de Commissie Beeldende Kunsten, 
de Marktcommissie, de Verkeerscommissie, de Commissie ter bescherming persoonlijke levenssfeer en de Gecoro. 
De kennisname van de ingediende kandidaturen vanuit de zes fracties wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 
juni 2019. 
 

17 Logistieke ondersteuning 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een barbecue met alle bedrijven van het bedrijventerrein 
Berbroek aan Steenweg 3 op vrijdag 21 juni 2019 door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor 
een uitleenbedrag van 75 euro. 

Sociale zaken 

18 Intentieverklaring voor de opstart van een (inter)lokale preventieve 
gezondheidswerking 

De intentieverklaring om deel te nemen aan de opstart van een (inter)lokale preventieve gezondheidswerking 
binnen de ELZ wordt ondertekend. 
 

Personeel 

19 Toestemming stage student UCLL PO-PKV bij de stedelijke dienst 
cultuur&jeugd. 

XXX, student bachelor plastische opvoeding (PO) en project kunstvakken (PKV) aan UCLL Diepenbeek, mag 
gedurende 17 uren stage doen op de dienst Cultuur en Jeugd. 
 

20 Jaarlijkse personeelsreis voor het personeel en mandatarissen. 

Het schepencollege stemt in met de geplande personeelsreis van het gemeente- en OCMW-personeel en 
mandatarissen naar Pairi Daiza op vrijdag 20 september 2019. 
 

21 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de prieeltjesfeesten op 4 mei 2019. 

Er wordt een vergoeding van 20 euro toegekend aan elf vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten en 
workshops tijdens de Prieeltjesfeesten op zaterdag 4 mei 2019. 

Meldingen 

22 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt akte van de verslagen en briefwisseling. 
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23 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de lijst 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 

 


