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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 02 september 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 

 

Allerlei 

1 16.30u : Bespreking meerjarenplannen kerkfabrieken. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/859, 2019/873, 2019/879 en 2019/881. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/857 tot en met 2019/868. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2019/2549 tot en met 
2641 en de aanrekeningen genummerd 2019/164. 
 

Financiën 
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6 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk: uitbetaling 
investeringstoelage 

Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van de investeringstoelage van 8.435 euro aan kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van de achterbouw op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024 sectie A perceel 376/02G ter plaatse Stevoortweg 10 te 
3540 Herk-de-Stad 

De omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de achterbouw op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 376/02G ter plaatse Stevoortweg 10 te 3540 Herk-de-Stad wordt 
afgeleverd. 
 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel gelegen Grotestraat 4 te 3540 Herk-de-Stad 

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051 sectie C perceel 736R ter plaatse Grotestraat 4 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd. 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel gelegen Grotestraat 4 in Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051 sectie C perceel 736R ter plaatse Grotestraat 4 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd 
aan XXX. 

 

10 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, Kerkstraat 108, 3 afdeling, sectie C, nr. 514K 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Kerkstraat 108, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 3 afdeling, sectie C, nr. 514K, groot 
volgens meting respectievelijk 391 m² voor lot 1 en 581 m² voor lot 2, zoals vermeld op het opmetingsplan van de 
landmeters-experten. Rudi De Winter en Geert Menten dd. 18 juni 2019. 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
een 2-woonst naar een eengezinswoning, afbraak van bijgebouwen en 
bouwen van een tuinberging, op een perceel gelegen Diestsesteenweg 
81 in Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning voor het regulariseren van een 2-woonst naar een eengezinswoning, afbraak van 
bijgebouwen en bouwen van een tuinberging op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A 
perceel 130S3, 130T3 ter plaatse Diestsesteenweg 81 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
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12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 4 loten 
voor open bebouwing, op een perceel gelegen Korpse straat zn (naast 
nr. 44) in Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning voor het verkavelen in 4 loten voor open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71012, sectie B, perceel 175D2, ter plaatse Korpse straat zn, wordt onder voorwaarden 
afgeleverd. 
 

13 Reglement nachtwinkels. 

Het bestaande reglement op nachtwinkels wordt gehandhaafd. Aan XXX wordt gecommuniceerd dat zijn aanvraag 
een herlokalisatie betreft van een bestaande inrichting en hierdoor niet onder het reglement valt. 

TD-P 

14 Beslissing toekomstige huisvesting wijkpost politie te Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd 

TD-U 

15 Bouw buitenschoolse kinderopvang  
Bespreking verrekening 3 – grondaanvulling onder vloerplaat 

Dit punt werd verdaagd 

Lokale economie 

16 Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder (Vernieuwing) 

Herbots Renting wordt gemachtigd om van 15-09-2019 tot en met 14-09-2024 een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van de stad Herk-de-Stad. Het gaat om vijf 
verhuurvoertuigen met bestuurder. 

Mobiliteit 

17 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 ‘Donkse Afterwork Kermis’ in 
de Hurbroekstraat op vrijdag 4 oktober 2019. 

Ter gelegenheid van de ‘Donkse Afterwork Kermis’ in de Hurbroekstraat wordt op vrijdag 4 oktober 2019 vanaf 
18:00u tot zaterdag 5 oktober 2019 2:00u. de Hurbroekstraat afgesloten voor alle verkeer. 
 

Vrije Tijd 

18 Planning verhuis BKO De Speeldoos: verhuis, communicatie, opening. 
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Als de werken volgens de planning verlopen stemt het schepencollege in met: 
§1 De verhuis van De Speeldoos Herk-de-Stad Guldensporenlaan 28 naar Trompetplein 2 in te plannen in de week 
van 28 oktober tot 31 oktober (Herfstvakantie). 
§2. De opvang tijdens de Herfstvakantie te organiseren in De Speeldoos van Schulen. 
§3. Een kennismakingsmoment te voorzien in de nieuwe locatie op 31 oktober van 16 tot 18 uur voor ouders en 
kinderen van de locatie Herk-de-Stad centrum die vanaf 4 november de nieuwe lokalen in gebruik zullen nemen. 
§4. De coördinator in samenspraak met het diensthoofd Cultuur en jeugd een officiële opening te laten voorbereiden 
voor alle ouders en kinderen van de verschillende Speeldozen en andere betrokkenen en dit op maandag 11 
november. Deze opening te koppelen aan de St. Maartenviering. 
§5. De communicatie i.v.m. de verhuis en de opening op te starten naar alle betrokkenen en dit via de gebruikelijke 
infokanalen: mailing Speeldoos, nieuwsbrief Speeldoos, nieuwsbrief gemeente, fb-pagina gemeente, 3540, 
uitnodigingen ... . 

Jeugd 

19 Dag van de jeugdbeweging 2019 

Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van een actie op vrijdag 18 oktober op het plein voor de kerk 
voor al de mensen die in Herk-de-Stad school lopen en hun uniform van de jeugdbeweging dragen. 

20 Nacht van de Herkse jeugd 2019 

Er wordt ingestemd met de 'Nacht van de Herkse jeugdleiding’ activiteit om alle Herkse jeugdverenigingen te 
bedanken voor hun inzet op 19 oktober 2019. 

21 Aanvraag Jeneverbar Scouts & Gidsen Donk t.v.v. buitenlands kamp 

Er wordt ingestemd met de organisatie van een kermisstandje t.v.v. buitenlands kamp givers (oudste groep), een fuif 
in Dorpsplein, 3540 Donk te Herk-de-Stad op 5, 6 en 7 oktober vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur. Hiervoor wordt een 
afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving wat betreft het maximale geluidsniveau. 
 

22 Evenementenaanvraag - Sound Track 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Sound Track, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6, 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 20 september vanaf 19:00 uur tot 03:00 uur. Hiervoor wordt een afwijking voorzien 
op de Vlaremwetgeving wat betreft het maximale geluidsniveau. 
 

23 Fuifaanvraag Hippie Shake en Schieles Bakkenbal 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Hippie Shake + Schieles Bakkenbal, een fuif in Stokerijstraat, 3540 
Schulen te Herk-de-Stad op 11 en 12 oktober 2019 vanaf 21:00 uur tot 04:00 uur.  

24 Evenementen aanvraag Matinee - 29/9 of 13/10 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Matinee Herk-de-Stad, een fuif in Park Olmenhof te Herk-de-Stad op 29 
september of 13 oktober vanaf 13:00 uur tot 22:00 uur. Hiervoor wordt een afwijking voorzien op de 
Vlaremwetgeving wat betreft het maximale geluidsniveau. Voor het gebruik van het park en het prieel wordt een 
vergoeding van 80 euro gevraagd. 
 

Interne zaken 
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Burgerzaken 

25 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten. 

Er wordt toestemming verleend aan de dienst Burgerzaken om informatie uit het bevolkingsregister af te leveren aan 
KSA Berbroek om informatie over de startdag te kunnen geven.  
 

Staf 

Secretariaat 

26 Verhuizing voedselbedeling St. Vincentius 

Dit punt werd verdaagd 

Personeel 

27 Bespreking vervangende feestdagen 2020 voor gemeente en OCMW 

Het opnemen van de feestdagen die in 2020 op zaterdag of zondag vallen als volgt voor te leggen aan de 
representatieve vakorganisaties, de gemeenteraad en de OCMW-raad : 

• Zaterdag 26 december 2020 wordt genomen op donderdag 24 december 2020 (1/2 dag) en donderdag 31 
december 2020 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• 11 juli (zaterdag), 15 augustus (zaterdag), 1 november (zondag) en 15 november (zondag) mogen vrij 
worden opgenomen zoals jaarlijkse vakantie. 

  

28 Aanwerving medewerker bibliotheek (19/38) met een contract voor 
bepaalde duur. 

XXX wordt met ingang van 3 september 2019 aangeworven als medewerker bibliotheek met een 
prestatieverhouding van 19/38 en met een contract voor bepaalde duur. 

Meldingen 

29 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

30 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 

 


