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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 17 juni 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen voor het dienstjaar 2019, genummerd 2019/710, 2019/735, 2019/741 en 2019/743 worden 
aanvaard 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van 2019/699 tot en met 2019/733 worden aanvaard.  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

De aanrekeningen genummerd van 2019/1630 tot en met 2019/1715 worden aanvaard 
 

Grondgebiedszaken 

5 Gunning bloembakken in silex - openbare verkoop 8 juni 2019 

De bloembakken in silex (loten C3 en C4) worden gegund aan XXX voor het geboden bedrag van 1.500 euro.  De 
goederen kunnen afgehaald worden na betaling.  
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Omgeving 

6 Aktename van een melding voor de exploitatie van een atelier voor het 
mechanisch bewerken van hout  op een perceel met kadastrale 
gegevens Afdeling 71024, sectie A, perceel 244N, ter plaatse 
Industrieweg 1144  aan XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor XXX kadastrale 
ligging: Afdeling 71024, sectie A, perceel 244N voor de exploitatie van een atelier voor het mechanisch bewerken  
Deze akte stelt de melder niet vrij van het aanvragen en het verkrijgen van eventuele vergunningen of machtigingen 
als die nodig zouden zijn 
  
  

7 Aktename van een melding voor stopzetting grondwaterwinning  op 
een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71024, sectie B, perceel 
470G ter plaatse Wijerstraat 29 aan XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor de stopzetting 
van grondwaterwinning met nummer 17/2/348, gelegen te Wijerstraat 29 te 3540 Herk-de-Stad, kadastrale ligging: 
Afdeling 71024, sectie B, perceel 470G. 
  
  

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051, sectie B, nr. 213X2, ter plaatse Sint-Jansstraat 15, aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie B, perceel 213X2, ter plaatse Sint-Jansstraat 15, wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 
 

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, Winningweg 8, 2 afdeling, sectie A, nr. 94C 

Het college van burgemeester en schepenen maakt volgende opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing 
van het perceel grond, ter plaatse Winningweg 8, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 
afdeling, sectie A, nr. 94C, groot volgens meting respectievelijk 1314 m² voor lot 3 en 745 m² voor lot 5, zoals 
vermeld op het opmetingsplan: 

• Door het afsplitsen van de loten 3 en 5 staan deze niet meer rechtstreeks in verbinding met de openbare 
weg. Er moet te allen tijde een recht van doorgang verleend worden aan de nieuwe eigenaars, indien deze 
niet reeds een toegang hebben tot de loten via een van de omliggende percelen. 

• De loten 3 en 5 zijn gelegen in agrarisch gebied. Deze zijn m.a.w. bedoeld voor agrarisch gebruik en mogen 
niet ingericht worden als residentiële tuin. 

• Dit advies regulariseert in geen geval eventuele onvergunde constructies op het goed. 
  
De instrumenterende ambtenaar dient navolgende tekst op te nemen in de in de akte: 
  
“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.” 
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10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 
sectie B perceel 298L ter plaatse Neerstraat 26 te 3540 Herk-de-Stad 
aan XXX 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051 sectie B perceel 298L ter plaatse Neerstraat 26 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd 
aan XXX. 
 

Mobiliteit 

11 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement waarbij ter gelegenheid 
van Rock Herk 2019 de aanleg van privé parkeerterreinen, leurhandel 
en andere handel wordt verboden vanaf donderdag 11 juli 2019 om 
12.00 u tot zondag 14 juli 2019 om 16.00 u in de omgeving van het 
festivalterrein 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijke politiereglement waarbij ter gelegenheid van Rock 
Herk 2019 de aanleg van privé parkeerterreinen, leurhandel en andere handel wordt verboden vanaf donderdag 11 
juli 2019 om 12.00 u tot zondag 14 juli 2019 om 16.00 u in de omgeving van het festivalterreinHet is tussen 
donderdag 11 juli 2019 – 12.00 u en zondag 14 juli 2019 – 16.00 u, verboden leurhandel te drijven, langs volgende 
straten : 

• St.-Truidersteenweg vanaf kruispunt St.-Truidersteenweg/Dr. Vanweddingenlaan/ Zoutbrugstraat/ Veearts 
Strauvenlaan tot St.-Truidersteenweg/ Kleine Kruisstraat 

• Rummenweg vanaf T-kruispunt St.-Truidersteenweg/Rummenweg tot 300 m voorbij het T-kruispunt 
Rummenweg/Grote Hoolstraat richting Rummen 

• Pikkeleerstraat 

• Hasseltsesteenweg 

• Diestsesteenweg 

• Keernestraat 

• Grote Hoolstraat 

• Kleine Hoolstraat 

• Kleine Kruisstraat 

• Grote Kruisstraat 

• Stevoortweg 

• Doelstraat 

• De Pierpontstraat 

• Houwijkerstraat 
 
Het is verboden privé-parkeerterreinen aan te leggen of uit te baten langs de wegen. Het is verboden door privé-
personen discobars en/of live-muziek te organiseren langs de openbare wegen. Het is verboden op de wegen 
vermeld in artikel 1 publiciteit aan te brengen, uitgezonderd vergunde publiciteit met betrekking tot de organisatie 
van Rock Herk. 
 

12 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor het afsluiten van 
het bos ‘Harlaz’ tijdens Rock Herk van vrijdag 12 juli 12:00 tot en met 
zondag 14 juli 2019 12:00. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijke politiereglement voor het afsluiten van het bos 
‘Harlaz’ tijdens Rock Herk van vrijdag 12 juli 12:00 tot en met zondag 14 juli 2019 12:00 goed. 
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13 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement ter gelegenheid van de 
organisatie van Rock Herk op 12 en 13 juli 2019, waardoor de 
verkeerscirculatie in de omgeving van het domein Olmenhof – 
sportterreinen Herk FC wordt gewijzigd vanaf donderdag 11 juli 2019 
om 8.00u tot en met zondag 14 juli 2019 om 19.00u. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijke politiereglement ter gelegenheid van de organisatie 
van Rock Herk op 12 en 13 juli 2019, waardoor de verkeerscirculatie in de omgeving van het domein Olmenhof – 
sportterreinen Herk FC wordt gewijzigd vanaf donderdag 11 juli 2019 om 8.00u tot en met zondag 14 juli 2019 om 
19.00u goed. Op donderdag 11 juli 2019 om 8.00u tot zondag 14 juli 2019 om 19.00u zal alle verkeer verboden 
worden : 

• over een gedeelte van de N716 (St.-Truidersteenweg) vanaf de rotonde St.-Truidersteenweg/de 
Pierpontstraat/Kleine Hoolstraat tot het T-kruispunt St.-Truidersteenweg/Rummenweg 

• de Houwijkerstraat van het kruispunt met de de Pierpontstraat tot aan het kruispunt met de Ruitstraat. 
 
Vanaf donderdag 11 juli 2019 om 8.00u tot zondag 14 juli 2019 om 19.00u zullen de omleidingen van het 
doorgaande verkeer als volgt georganiseerd worden: 

• het verkeer komende van St.-Truiden richting Diest wordt omgeleid via de N716 (St.-Truidersteenweg) – 
Rummenweg – Grote Hoolstraat – Keernestraat – Diestsesteenweg – N2 (Grote Baan). 

• Het verkeer komende van Sint-Truiden richting Hasselt wordt omgeleid via de N716 (St.-Truidersteenweg) – 
Smolderstraat – Schopstraat – Schoolstraat – Wijerstraat – N754 (Stevoortweg) – Doelstraat – 
Hasseltsesteenweg – N2 (Grote Baan) 

• Het verkeer komende van Diest richting St.-Truiden wordt omgeleid via de N2 (Grote Baan) – 
Diestsesteenweg – Keernestraat – Grote Hoolstraat – Rummenweg – N716 (St.-Truidersteenweg) 

• het verkeer komende van Hasselt richting St.-Truiden wordt omgeleid via de N2 (Grote Baan) – 
Hasseltsestraat – Doelstraat – N754 (Stevoortweg) – Wijerstraat – Schopstraat – Smolderstraat – N716 
(St.-Truidersteenweg). 

• het verkeer komende van Stevoort/Alken richting St.-Truiden wordt omgeleid via de N754 (Stevoortweg) – 
Wijerstraat – Schoolstraat – Schopstraat - Smolderstraat – N716 (St.-Truidersteenweg). 

• het zwaar verkeer (+ 3,5 ton) komende van Sint-Truiden richting Diest en Hasselt wordt omgeleid via de 
N716 (Sint-Truidersteenweg) – Smolderstraat – Schopstraat – Schoolstraat – Wijerstraat – N754 
(Stevoortweg) – Doelstraat – Hasseltsesteenweg – N2 (Grote Baan). 

• het zwaar verkeer (+ 3,5 ton) komende van Diest en Hasselt richting Sint-Truiden wordt omgeleid via de N2 
(Grote Baan) – Hasseltsesteenweg – Doelstraat – N754 (Stevoortweg) – Wijerstraat – Schoolstraat – 
Schopstraat – Smolderstraat – N716 (Sint-Truidersteenweg). 

• het zwaar verkeer (+ 3,5 ton) komende van Stevoort richting Sint-Truiden wordt omgeleid via de N754 
(Stevoortweg) – Wijerstraat – Schoolstraat – Schopstraat – Smolderstraat – N716 (Sint-Truidersteenweg). 

 
Parkeerverbod (inhoudende verbod voor berm parkeren) wordt ingevoerd van donderdag 11 juli 2019 om 8.00u tot 
zondag 14 juli 2019 om 19.00u langs de Pikkeleerstraat, Endepoelstraat, Doelstraat, de Pierpontstraat, 
Houwijkerstraat, Kleine Hoolstraat, Grote Hoolstraat, Rummenweg van het T-kruispunt Rummenweg/ Grote 
Hoolstraat tot het T-kruispunt Rummenweg/ St.-Truidersteenweg, Kleine Kruisstraat en Grote Kruisstraat. 
 
Vanaf donderdag 11 juli 2019 om 8.00u tot zondag 14 juli 2019 om 19.00u wordt een snelheidsbeperking naar 50 
km/u opgelegd op de St.-Truidersteenweg vanaf het T-kruispunt met de Rummenweg tot aan het T-kruispunt met de 
Jodestraat. 
 

14 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van de vredesmars op zaterdag 28 september 2019 
in Herk-de-Stad. 

De gemeenteraad keurt het tijdelijke politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde en 
de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de vredesmars op zaterdag 28 september 2019 in Herk-de-
Stad vanaf 19.30 uur goed:  

• De stoet vooraan en achteraan te begeleiden door een wagen voorzien van een geel zwaailicht. 



5 
 

• De mars laten starten voor de Sint-Martinuskerk. Ter hoogte van de Hasseltsestraat op de straat te 
wandelen, links houden aan het Pater Vanwingplein. Op de lus rond Herk-de-Stad (Guldensporenlaan, Dr. 
Vanweddingenlaan, Veearts Strauvenlaan en Vezerlaan) begeven de deelnemers én de wagens zich op het 
voet- en fietspad aan de rechterzijde. In de Diestsestraat gebruik te maken van de busbaan. 

• begeleiding te voorzien op de kruispunten om het doorgaand verkeer te stoppen tot de vredesmars 
gepasseerd is. 

• de deelnemers aan de straatzijde voorzien van een fluo hesje. 
 
Ter gelegenheid van de vredesmars wordt op zaterdag 28 september 2019 van 19u00 tot 22u00 het 
voertuigenverkeer in de Zoutbrugstraat vanaf het Wendelenplein tot aan de Markt verboden. Het verkeer komende 
van de Zoutbrugstraat wordt omgeleid via het Wendelenplein en de Hasseltsestraat. 
 

15 Feest van de Vlaamse Gemeenschap ism la Fille d’oscar - 7 juli 2019 - 
15.00 uur 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie en programma van het Feest van de 
Vlaamse gemeenschap 2019 in samenwerking met La Fille d’Oscar in Donk op zondag 7 juli 2019. 
 

16 Aanvraag organisatie van een hondenfrisbee wedstrijd op 14 en 15 
september 2019 in park Olmenhof 

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden éénmalig toelating aan Wet Tails K9 Disc 
Sport Team/Herk-de-Stad om op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 het Europees Kampioenschap 
hondenfrisbeetornooi te organiseren in het Park Olmenhof en hiervoor een afwijking te verlenen op artikel 6 van het 
politiereglement voor het gebruik van het gemeentelijk domeinen Olmenhof-Harlaz dd. 14 december 2015 i.v.m. het 
gebruik van een geluidsinstallatie.  
 
 Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 
 

18 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 
 

19 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 
 

20 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 
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21 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Het college van burgemeester verleent toerstemming aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een 
personenlijst van alle jongeren met geboortedatum 2008, wonende in Herk-de-Stad en deelgemeenten aan priester 
XXX. 

Staf 

Logistiek-preventie 

22 Goedkeuring veiligheidsplan Rock Herk - editie 2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het veiligheidsplan Rock Herk-editie 2019 goed. 
 

Communicatie 

23 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 van de 3540. 
 

24 Communicatie naar senioren 

Het schepencollege gaat akkoord met het onmiddellijk stopzetten van de Seniorenkrant en de nieuwe aanpak van 
communicatie naar senioren: bijkomende aandacht voor senioren in de 3540, een digitale nieuwsbrief voor De 
Cirkel en evenementencampagnes op Facebook. 
 

25 Samenwerking Regenbooghuis 2019-2025 

Dit punt werd verdaagd 

Personeel 

26 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de 
verbroederingsrit georganiseerd door de Dienst Sport. 

Voor het begeleiden van de verbroederingsrit op zondag 16 juni 2019 wordt een vergoeding toegekend van 15 euro 
aan zes vrijwilligers. 
 

•   

27 Aanwerving expert cultuur&jeugd in contractueel verband met een 
contract voor onbepaalde duur en een prestatieverhouding van 38/38. 

XXX, geslaagd voor het bevorderingsexamen van expert cultuur & jeugd, wordt met ingang van 1 juli 2019 
aangeworven als expert cultuur & jeugd (niveau Bv) in contractueel verband met een prestatieverhouding van 38/38 
en met een contract voor onbepaalde duur. 
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28 Vacant verklaring voltijdse functie medewerker WWL met ingang van 1 
juli 2019. 

De voltijdse functie van medewerker WWL (niveau C) wordt vacant verklaard.  
  

29 Vaststelling individuele jaarwedde in functie van mogelijke 
indiensttreding nieuw personeelslid. 

De individuele jaarwedde van XXX, toekomstig medewerker secretariaat, vanaf datum van effectieve indiensttreding 
vastgesteld op basis van weddenschaal C1 -  maximaal trap 12. 
 

Meldingen 

30 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

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

 

31 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergaderingen, plechtigheden en andere 
feestelijkheden. 

 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


