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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 26 augustus 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Bart Gruyters, Nathalie Creten 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u horen XXX en XXX ivm reglement nachtwinkels 

2 17u: BERENSCHOT BELGIUM NV, Marcel Thirylaan 81 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe; toelichting 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

Feiten en context 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd met bijwerking van de aanwezigheden aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

4 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/845, genummerd 2019/847, 2019/868 en 
2019/869 en genummerd 2019/855.   
 

Bestelbonnen 

5 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/826 tot en met 2019/851.  

Aanrekeningen 
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6 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/2437 tot en met 2019/2548, genummerd 
2019/2 en van 2019/156 tot en met 2019/162 met uitzondering van 2019/159 en, geboekt via journaal AK2, 
2019/160 en genummerd van 2019/47 tot en met 2019/49. 
 

Financiën 

7 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk : uitbetaling 
investeringstoelage 

Dit punt werd verdaagd 

8 Heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

Dit punt werd verdaagd 

9 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX, overleden te Houthalen-Helchteren op 21.04.2019. Een concessie voor de latere 
nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

Grondgebiedszaken 

10 Bedeling gemeentelijk info via verenigingen - principiële beslissing 

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de stopzetting van de papierophaling door verenigingen per 1 
januari 2020. Als alternatief wordt een voorstel uitgewerkt om het gemeentelijk infoblad 3540, de afvalkalender van 
Limburg.Net en de Infogidslaten ronddelen door de bestaande verenigingen die momenteel de papierophaling 
verzorgen. Met de betrokken verenigingen wordt rond de tafel te gezeten voor het bespreken van alternatieve 
inkomstbronnen ter ondersteuning van hun werking. 

Omgeving 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
woning en herbouwen van een zonevreemde woning op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71051 sectie C perceel 288W 288X 
288Y ter plaatse Donderveldstraat 12 te 3540 Herk-de-Stad 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de 
bestemmingswijziging van magazijn naar degustatieruimte en uitbating 
van een microbrouwerij op een perceel met kadastrale gegevens 
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Afdeling 71024, sectie A, perceel 245S ter plaatse Industrieweg 1162 te 
3540 Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie D perceel 304P ter plaatse Keibergstraat 1 te 3540 Herk-de-Stad 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor slopen van een clubhuis 
van Sporta TC op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 
sectie C perceel 608G ter plaatse Manestraat 82 te 3540 Herk-de-Stad 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
 

Milieu 

15 Toelating Natuurbeheerdagen op 5 en 26 oktober 2019 

Het schepencollege verleent aan de Vrienden van het Schulensbroek toestemming om op 5 en 26 oktober 2019 een 
beheersdag in te richten. 
 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van september 2019: Goedkeuring 
intentieverklaring om de Herk & Mombeekvallei te ontwikkelen als 
blauwgroene levensader van Haspengouw en als voorbeeld van 
Integraal waterbeleid. 

TD-U 

17 Onderhoudswerken 2018 - aanleg parking in betonstraatstenen Markt 
en  kruispunt Hof- en St. Maartenstraat - Goedkeuring definitieve 
oplevering - 2017-6576 

De opdracht “Onderhoudswerken 2018 - aanleg parking in betonstraatstenen Markt en kruispunt Hof- en St. 
Maartenstraat” wordt definitief opgeleverd. 

Mobiliteit 

18 Verlenging van het tijdelijk politiereglement voor de proefopstelling 
van een schoolstraat in de schoolomgeving basisschool Schulen. 

Van 2 september 2019 tot en met 20 januari 2020 wordt een schoolstraat ingevoerd voor het gedeelte van de 
Kerkstraat tussen de kruising met de Kiezelweg (N717) en de Vanarenberglaan, dit elke schooldag vanaf 8:15 - 
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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 binnen deze tijdszones verboden in beide richtingen, voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd 
hulpdiensten en alle vertrekkend verkeer evenals het toekomend verkeer met een vergunning van de wegbeheerder 
op naam en kenteken (van aangelanden). Het verkeer wordt omgeleid via de Tuffellaan en de Vanarenberglaan. 
 

19 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 september 2019 
Aanvullend politiereglement: inrichting van een "schoolstraat" in de 
schoolomgeving basisschool Schulen, Kerkstraat te Schulen. 

 

Vrije Tijd 

Cultuur 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 september 2019: definitieve 
goedkeuring straatnaamswijziging van Trompetweg naar Trompetplein 

Jeugd 

21 Aanvraag Rolstoelbasketbaltoernooi met validen en pizza 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Rolstoelbasketbaltoernooi met validen, een fuif in Sportcomplex 
Herkules, Ursulinenstraat 1 in Herk-de-Stad op 31 augustus vanaf 09.00 uur tot 02.00 uur. Hiervoor wordt een 
afwijking verleend op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
 

22 Fuifaanvraag Donkse Afterwork Kermis 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Donkse afterwork kermis, een fuif in Hurbroekstraat z.n., Herk-de-Stad 
op 4 oktober vanaf 18 tot 2 uur. Hiervoor wordt een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving voor een 
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
 

Sport 

23 Aanvraag ingebruikname deel van de parking aan sportcentrum 
Herkules op zaterdag 7/9/2019. 

Er wordt ingestemd met het gebruik van 1/3 de deel van de parking aan sportcentrum Herkules, Ursulinenstraat 1.1, 
3540 Herk-de-Stad op 7/9/2019 voor de organisatie van een inlineskate evenement door roller sportclub Spin it. 

Staf 

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

Het voorstel van afsprakennota met het managementteam wordt goedgekeurd. 
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Secretariaat 

25 Ter agendering op de gemeenteraad van september 2019: 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, 
afgekort IGL. Algemene vergadering, buitengewone vergadering op 25 
september 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 

26 Aanvraag toestemming extra kienspelvergunning. 

Er wordt niet ingegaan op de vraag tot toekenning van een tweede kienavond voor Berbroek feest! 
 

27 Verslag kerkraad Schakkebroek van 25 juni 2019. 

Er wordt kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Schakkebroek van 25 juni 2019. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

28 Bezwaar tegen leegstandsheffing - Afdeling 1, sectie A, perceelnummer 
283F2 (VOL305) 

Het schepencollege acht het bezwaarschrift ongegrond. 
 

29 Bezwaar tegen leegstandsheffing - Afdeling 2, sectie B, perceelnummer 
8W4 (VOL 123) 

Het schepencollege acht het bezwaarschrift van 2017 ongegrond. Het schepencollege acht het bezwaarschrift van 
2018 gegrond. De woning werd intussen verkocht.  
 

30 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4.0 

Personeel 

31 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker bibliotheek wegens 
indiensttreding. 

De individuele jaarwedde van XXX, medewerker bibliotheek bij ons bestuur, wordt vanaf 1 september 2019 
vastgesteld op basis van weddenschaal C1 – trap 2. 
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32 Instemming definitieve vervroegde oppensioenstelling XXX met ingang 
van 1 september 2019. 

XXX, vast benoemd technisch assistent/machinist, wordt eervol ontslag verleend. Hij gaat vanaf 1 september 
definitief vroegtijdig op pensioen. 
 

33 Definitieve ambtsneerlegging, met het oog op de opruststelling per 1 
mei 2020, van het diensthoofd TD-uitvoering. 

XXX, vast benoemd diensthoofd TD-uitvoering bij de gemeente Herk-de-Stad, wordt per 1 mei 2020 eervol ontslag 
verlend. Hij gaat vanaf 1 mei 2020 op pensioen. 
 

Meldingen 

34 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

35 Kennisgeving van bijeenroeping van de gemeenteraad en vaststelling 
van de dagorde van de gemeenteraad door de voorzitter van de 
gemeenteraad en eventuele toevoeging van dagordepunten door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

De voorzitter van de gemeenteraad brengt ter kennis van het College dat de gemeenteraad van Herk-de-Stad zal 
bijeengeroepen worden op maandag 9 september 2019 om 20 uur, waarbij conform art. 20 § 2 van het 
gemeentedecreet volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Verslag  
1.Goedkeuring vorig verslag. 
Grondgebiedszaken 
2. Goedkeuring intentieverklaring om de Herk & Mombeekvallei te ontwikkelen als blauwgroene levensader van 
Haspengouw en als voorbeeld van Integraal waterbeleid. 
3.Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht “Architectuuropdracht-Renovatie Amandinahuis”. 
Vrije Tijd 
4.Definitieve goedkeuring straatnaamswijziging van Trompetweg naar Trompetplein. 
5.Goedkeuring nieuwe overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Academie Haspengouw Beeld 
& Podium. 
Wonen in West-Limburg 
6.Goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4. 
Staf 
7. Ondertekening akte tot aankoop van bos te Schulen. 
8. Goedkeuring deontologische code mandatarissen. 
9. Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Bosgroep Limburg vzw. 
10. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL. Algemene vergadering, 
buitengewone vergadering op 25 september 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
11.Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
12. Kennisname briefwisseling. 
Personeel 
13.Goedkeuring deontologische code voor gemeentepersoneel en OCMW-personeel van Herk-de-Stad. 

36 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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37 
Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


