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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 20 mei 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 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 

Bestelaanvragen 
 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/618, 2019/632, 2019/636, 2019/640 en  
2019/641. 
 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/611 tot en met 2019/629. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2018/4940 tot en met 2018/4944 en genummerd 
van 2019/1225 tot en met 2019/1367 en 2019/1399. 

 

Financiën 

4 Bezwaarschrift tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking 
2019. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX wordt niet aangenomen. Er wordt aan de eiser geen ontheffing verleend 
voor de som van 104,59 euro, zijnde de opgelegde belasting op afvalinzameling en –verwerking 2019, aangezien 
XXX door het zorgwonen als een apart gezin beschouwd wordt en daardoor ook apart belast. 
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Grondgebiedszaken 

5 Privéwaterafvoer huishoudelijke aansluitingen op grondgebied Herk-
de-Stad 

Dit punt werd verdaagd 

Omgeving 

6 Advies bij verzoek project-MER-ontheffing Tamerpark 

Het schepencollege gaat akkoord met de conclusies van het voorliggende project-MER-ontheffingsdossier 
groepswoningbouw Tamerpark, waarbij er vanuit milieustandpunt geen negatieve effecten te verwachten zijn en de 
uitvoering van het project geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN zal veroorzaken, zodat dit 
verzoek tot project-MER-ontheffing gunstig wordt geadviseerd. 
 

7 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels april 2019 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van april 2019  

8 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld 
tegen de het afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een tuinhuis. 

Het oorspronkelijke advies geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019 voor 
het afleveren voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis op een perceel met kadastrale 
gegevens 1ste afdeling sectie A nr. 294v ter plaatse Driespoortweg 16 voor XXX wordt bevestigd. Er wordt onder 
voorwaarden een vergunning afgeleverd. 
 

9 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, Jodestraat zn, 1 afdeling, sectie C, nr. 472E 

Het schepencollege maakt opmerkingen over de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Jodestraat zn, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie C, nr. 472E, groot volgens 
meting respectievelijk 9852 m² voor lot 1 en 3217 m² voor lot 2, zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-
expert XXX op 27 april 2019. Na de splitsing sluit lot 2 niet langer rechtstreeks aan op een openbare weg. De 
nodige voorzieningen dienen getroffen te worden, zodat het perceel steeds bereikbaar blijft voor de eigenaar en/of 
gebruiker. In de akte moet volgende tekst opgenomen worden: “Voor de verdeling werd geen verkavelings- of 
stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is geen zekerheid wat betreft de mogelijkheid om op het goed te 
bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.” 
  

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003 
sectie B perceel 42Z2 ter plaatse Steenweg 21 te 3540 Herk-de-Stad 
aan XXX 
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De omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71003 sectie B perceel 42Z2 ter plaatse Steenweg 21 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd 
aan XXX. 
 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor regularisatie van een 
tuinhuisje en bouwen van een afdak op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie B, perceel 611S2 ter plaatse Kiezelweg 
43 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor regularisatie van een tuinhuisje en bouwen van een afdak op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie B, perceel 611S2, ter plaatse Kiezelweg 43, wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning, slopen van bijgebouwen en bouwen van een nieuw bijgebouw 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie C 
perceel 748G, 748M en 748N ter plaatse Amandinaweg 125 aan XXX en 
XXX  

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, slopen van bijgebouwen en bouwen van een nieuw 
bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie C perceel 748G, 748M en 748N ter 
plaatse Amandinaweg 125 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX en XXX.  
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een 
industriegebouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie A nr. 255e ter plaatse Industrieweg 1032. 

De omgevingsvergunning voor de verbouwing van een industriegebouw op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie A nr. 255e ter plaatse Industrieweg 1032 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 
 

TD-U 

14 Uitbreiding gemeentelijke werkplaats - Goedkeuring gunning - 2018-
7601 

Het schepencollege keurt het verslag van nazicht van de offertes van 30 april 2019, opgesteld door de ontwerper 
goed. De opdracht “uitbreiding gemeentelijke werkplaats” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis 
van de prijs), zijnde Gebroeders Caelen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 109.481,91 euro excl. btw. 

Mobiliteit 

15 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van 
een woonerf in de Trompetweg / Trompetplein 

Het aanvullend politiereglement over de invoering van een woonerf in de Trompetweg/Trompetplein wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad. 
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16 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van de jaarlijkse barbecue door WZC De Bleuk op 
vrijdag 21 juni 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 
en de veiligheid ter gelegenheid van de barbecue door WZC De Bleuk op vrijdag 21 juni 2019 goed. Er wordt van 
16:00 tot 24:00 eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Endepoelstraat komende van de Rummenweg richting 
Hazenveldweg en het gedeelte van de Hazenveldweg komende van de Endepoelstraat tot aan de Sint-
Truidersteenweg. 
 

17 Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer 
en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid van de 
organisatie van een agilitywedstrijd op zaterdag 1 en zondag 2 juni 
2019 door hondenschool “Olmenhof” 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 

en de veiligheid ter gelegenheid van de agilitywedstrijd op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 door 
hondenschool “Olmenhof” goed. Op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 wordt door hondenschool “Olmenhof” op 
de terreinen in de Vennestraat, een eenrichtingsverkeer ingesteld in de Vennestraat vanaf de Bampsstraat en de 
Bommerstraat richting Keernestraat van 7.00 tot 19.00. Het verkeer komende van de Keernestraat wordt omgeleid 
via de Eggelstraat en de Korpsestraat. 
 

18 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van de straatbarbecue in de Oudebaan op zaterdag 
29 juni 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 

en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de straatbarbecue in de Oudebaan op zaterdag 29 
juni 2019. Vanaf het kruispunt Oudebaan/Sint-Jorislaan tot aan de Stapstraat wordt de Oudebaan voor alle 
doorgaand verkeer op zaterdag 29 juni 2019 van 9.00 uur tot zondag 30 juni 2019 13.00 uur afgesloten. 

19 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van een straatbarbecue in de Bosstraat op zaterdag 
29 juni 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 

en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de straatbarbecue in de Bosstraat op zaterdag 29 juni 
2019 van 12.00u tot 24.00u goed. De Bosstraat wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer vanaf huisnummer 1 
tot en met 36. De Bosstraat wordt vanaf de Nieuwmolenstraat tot aan de Bosstraat 36 afgesloten voor alle 
gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. De Gasterbosstraat wordt vanaf de N2 en de 
Herkkantstraat afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. Het verkeer komende 
van de Bosstraat wordt omgeleid via de Nieuwmolenstraat en de Herkkantstraat. Het verkeer komende van de 
Nieuwmolenstraat wordt omgeleid via de Herkkantstraat en het verkeer komende van de N2 om te leiden via de N2, 
de Gasterbosstraat en de Nieuwmolenstraat. 
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20 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van meerdere sportactiviteiten op 15 augustus 2019 
in het sportcentrum aan de Manestraat te Schulen. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 
en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de sportactiviteiten op 15 augustus in sportcentrum aan de 
Manestraat in Schulen goed. Tijdens de organisatie van meerdere sportactiviteiten in het sportcentrum op 
donderdag 15 augustus 2019 vanaf 7 tot 15 uur aan de Manestraat te Schulen wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd 
in de Manestraat vanaf de Koningsvijverstraat tot aan de Stapstraat in de richting van de Stapstraat.  

21 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van het ‘Zomerterras II ‘in de boomgaard langs de Sint-
Truidersteenweg op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019. 

 
Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 
en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van het ‘Zomerterras II ‘in de boomgaard langs de Sint-
Truidersteenweg op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019. Ter gelegenheid van de organisatie van het 
‘Zomerterras II vanaf zaterdag 17 augustus 2019 8.00u tot maandag 19 augustus 2019 8.00u een parkeerverbod in 
te voeren aan beide zijden van de Sint-Truidersteenweg van huisnummer 147 tot 189 en van huisnummer 120 tot 
172. Tijdens het Zomerterras II wordt van zaterdag 17 augustus om 8u tot maandag 19 augustus 2019 om 8u een 
inhaalverbod ingevoerd op de Sint-Truidersteenweg vanaf de Smolderstraat tot aan het huidige inhaalverbod. 
 

22 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de organisatie van de braderie op zondag 16 juni 2019 
in Herk-de-Stad centrum. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en handhaving van de orde 
en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de braderie op zondag 16 juni 2019 in Herk-de-Stad 
centrum goed. Op zondag 16 juni 2019 wordt vanaf 12 tot 19 uur de Diestsestraat, de Markt, de Zoutbrugstraat en 
de Sint-Maartenstraat onttrokken aan het voertuigenverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de lusweg. Op zondag 
16 juni 2019 wordt vanaf 11 tot 19 uur een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd, met uitzondering van lichte 
aanhangwagens van de standhouders van de braderie op: 
 

Vrije Tijd 

23 Opstarten van een praatgroep voor personen met kanker en hun 
mantelzorgers ism OCMW en onder leiding van de regiowerking 'Kom 
op tegen Kanker' 

Het schepencollege stemt in met de opstart van een praatgroep onder leiding van regiowerking 'Kom op tegen 
Kanker' door het dienstencentrum en het OCMW. 

Cultuur 

24 Toelating 37ste editie van Rock Herk op 12 en 13 juli 2019 
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Rock Herk krijgt onder voorwaarden de toelating voor de organisatie van de 37ste editie van hun festival op vrijdag 
12 en zaterdag 13 juli 2019 op de terreinen van Herk FC. Er wordt voorzien in logistieke ondersteuning. 
 

25 Principiële beslissing werking Academie Haspengouw 

Het schepencollege geeft de toestemming om de onderhandelingen op te starten met de stad Hasselt in functie van 
een mogelijke overstap naar hun intergemeentelijke samenwerking voor de academie (richtingen Beeldende Kunst 
en Muziek, Woord en Dans) met ingang van academiejaar 2019-2020. Er worden verdere gesprekken gevoerd met 
de directie van campus Go Next in functie van het bepalen van de juiste voorwaarden voor de huisvesting van de 
academie. Ook met de directie van de Sint-Martinusscholen wordt met het oog op een mogelijke huisvesting van de 
academie gesprekken opgestart. 
 

Jeugd 

26 Fuifaanvraag 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Promnight, een fuif in De Markthallen, Markt 1, 3540 Herk-de-
Stad op 29 mei 2019 vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur. Er wordt een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving en er 
worden voorwaarden opgelegd. 
 

Buitenschoolse kinderopvang 

27 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 
aankoop meubilair nieuwbouw BKO Herk-de-Stad - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8143 

Het bestek voor de aankoop van meubilair nieuwbouw BKO Herk-de-Stad-goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze-2019-8143 wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

Ontwikkelingssamenwerking 

28 Toekenning noodhulp aan Mozambique 

Er wordt 1000 overgemaakt voor de actie cycloon Idaï (cycloon Mozambique). 

Toerisme 

29 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: Vereffening 
Toerisme Midden Limburg - voorstel oplossing in der minne tussen 
gemeenten Heusden-Zolder, Lummen, Halen en Herk-de-Stad. 

De vereffening Toerisme Midden Limburg - voorstel oplossing in der minne tussen gemeenten Heusden-Zolder, 
Lummen, Halen en Herk-de-Stad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

Staf 

Communicatie 
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30 Vlaggen 2019 

Het schepencollege geeft de dienst Communicatie de opdracht nieuwe logovlaggen, zomervlaggen en 
wintervlaggen te ontwerpen. Deze vlaggen worden verspreid over het jaar gehangen op de Herkse kleine ring en op 
de rotondes in de deelgemeenten. De organisatoren van Rock Herk mogen op kosten van het gemeentebestuur en 
in overleg met de dienst Communicatie een vlag van Rock Herk ontwerpen voor de kleine ring mits opname van het 
gemeentelijk logo. 

31 Toekenning prijzen aan eindejaarsstudenten 

Het schepencollege gaat akkoord dat elke school die voor een bepaalde datum een prijs aanvraagt het volgende 
aangeboden krijgt: 
-          Lagere scholen: 4 filmtickets 
-          Middelbare scholen en volwassenonderwijs: 10 filmtickets 

Secretariaat 

32 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Jan de Doper 
Schulen van 9 mei 2019. Het bestuur schikt zich niet in het handhavingsbesluit en wenst verder aan te dringen bij 
de minister omdat het college ervan overtuigd is dat de overeengekomen verkoopprijs niet conform de marktprijs is 
voor een stuk landbouwgrond dat gelegen is aan een uitgeruste weg. Bovendien wil het bestuur met de 
kerkfabrieken overeenkomen dat alle volgende verkopen van grond worden overlegd met het bestuur en er 
gezamenlijk een schatter wordt aangesteld. 

Personeel 

33 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanleg van een werfreserve voor de functie van begeleid(st)er 
buitenschoolse kinderopvang. 

Het schepencollege aanvaardt de kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure voor het aanleggen van 
een werfreserve voor de contractuele functie van (deeltijds) begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang, rang Dv 
(wedde D1-D3) en rang Cv (wedde C1-C2). 
 

34 Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 
“aanstelling extern bureau voor de ondersteuning van de  aanstelling 
van een algemeen directeur op basis van een vergelijking van titels en 
verdiensten” 

Verdaagd. 

 

Meldingen 

35 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de lijst van de uitgevoerde werken en de uit te voeren werken door de 
buitendienst van de Technische Dienst–Uitvoering, de verslagen en briefwisseling. 
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36 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 

 


