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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 16 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: Meeting met visclub De Misttrekkers. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/898 en 2019/900. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/884 tot en met 2019/904.  

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2019/2723 tot en met 
2019/2860 en genummerd 2019/166 en 2019/56. 
 

Grondgebiedszaken 
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Omgeving 

6 Standpunt van het CBS aangaande een project voor koopwoningen 
onder supervisie van VLABO op de percelen van de oude 
jongensschool in de Schoolstraat in Schakkebroek. 

Dit punt werd verdaagd 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 
eengezinswoning, op een perceel gelegen Terbermenweg 156 in Herk-
de-Stad. 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor renoveren en 
verbouwen van een bestaand tuincentrum, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie C, perceel 744L en 744M, 
ter plaatse Steenweg 109 in Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor een co-housing project 
met 4 entiteiten, op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012, sectie B, perceel 214A3, 214B3, 214H2, 214P2, 214V2, 214W2, 
214X2, 214Y2, 214Z2 en 215F, ter plaatse Korpse straat 86 in Herk-de-
Stad. 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 
 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 
toonzaal op een perceel gelegen Steenweg 88 in Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd. 

Milieu 

11 Subsidie voor het in stand houden van zwaluwkolonies. 

Voor het in stand houden van nestgelegenheden voor zwaluwen wordt voor 229 nesten in totaal 1735 euro aan 
subsidies uitbetaald. 
 

TD-U 

12 Afsluiting nieuwe BKO  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 
2019-8520 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2019-8520 en de raming voor de 
opdracht “Afsluiting nieuwe BKO”. 
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13 Uitbreiding TD- warmtepomp - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8526 

Er wordt goedkeuring verleend aan de technische beschrijving met nr. 2019-8526 voor de opdracht “Uitbreiding TD- 
warmtepomp”. 

14 Uitbreiding TD - chape & tegels - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8473 

Er wordt goedkeuring verleend aan de opdracht met nr. 2019-8473 en voor de opdracht “Uitbreiding TD - chape & 
tegels”, opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Vloerdersbedrijf Severijns 
bvba, Sint-Jansstraat 34 te 3540 Herk-de-Stad, tegen het nagerekende offertebedrag van 5.462 euro excl. btw. 

15 Niet 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 een privéfeest in de Ridderstraat 
op zaterdag 28 september 2019. 

 
Het schepencollege geeft geen toestemming om de Ridderstraat af te sluiten voor alle verkeer vanaf nummer 13 tot 
aan de Vezerlaan tijdens de organisatie van een privéfeest op zaterdag 28 september in de Pallieter. De aanvrager 
krijgt de toestemming parkeerplaatsen te gebruiken voor het stallen van de frietkraam en dit aan de kant van de 
Pallieter. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

16 Fuifaanvraag De Burger Feest De Markthallen 27-9-2019 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van De Burger Feest, een fuif in De Markthallen, Markt 2 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 27 september vanaf 20 uur tot 03 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking 
voorzien op de Vlaremwetgeving wat betreft geluidsniveau. 
 

•  

Sport 

17 Erkenning Padelclub "Sporta Padel" 

Er wordt ingestemd met de erkenning van de vzw "Sporta Padel" als Herkse sportvereniging. 

Wonen in West-Limburg 

18 Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - 
bekendmaking - goedkeuring 

De inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt ter inzage in het gemeentehuis van 18 
september tot en met 27 september 2019. Het getuigschrift van bekendmaking wordt nadien opgesteld en 
overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 
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Meldingen 

19 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

20 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

21 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 

 


