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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 21 oktober 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 16.30 Overleg met korpschef ivm het graveren van fietsen (+- 45min.) 

Het bestuur neemt kennis van het standpunt van de politie dat zij het graveren van fietsen beschouwen als een taak 
verboden in het kader van de wet op het politieambt en dat ze als alternatief vanaf 1 januari 2020 een 
vrijwilligerswerking willen opzetten die zich ook zal toeleggen op het graveren van fietsen. De vrijwilligers zullen door 
de politie geworven worden en opgeleid. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd aanvaard met de opmerking dat bij het agendapunt ‘evenement 
van Sint-Maarten’ de verwijzing naar de receptie voor de opening van de BKO Herk-de-Stad wordt geschrapt. De 
opening en receptie worden uitgesteld naar de maand december. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/1009 en 2019/1030. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/1004 tot en met 2019/1034. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 



2 
 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2019/3230 tot en met 
2019/3286, de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 genummerd van 2019/63 tot en met 2019/65 en de  
aanrekeningen genummerd 2019/3 en 2019/208 en de aanrekeningen genummerd 2019/6114. 

Financiën 

6 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 

7 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Schulen wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

8 Te agenderen op de gemeenteraad van november 2019: Vernieuwing 
reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken 
van huishoudelijke afvalstoffen 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Jolien Luyten en Michiel 
Convents voor de bouw van een eengezinswoning met bijgebouw en 
zwembad, op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003, 
sectie A, nrs 241H, 241K ter plaatse Paulusstraat z/n in Herk-de-Stad. 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Wesley Warnots voor de 
bouw van een woning, op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051, sectie C, perceel 991Y, ter plaatse Hondsblokstraat zn 
in Herk-de-Stad. 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Denise Ballet voor het 
slopen van een woning en bijhorende constructies, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, nrs 954M4 ter plaatse 
Terbermenweg 101 in Herk-de-Stad. 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Chris Heeren voor het 
plaatsen van een middenspanningscabine, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie A, nrs 244N ter plaatse 
Industrieweg 1144 in Herk-de-Stad. 
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13 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Peter Van Hoorde voor 
de aanleg van een zwemvijver, op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie B, nrs 480S ter plaatse Manestraat 28 
in Herk-de-Stad. 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Olaf Meilke en Liesbet 
Lahaye voor het bouwen van een woning met carport, op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie A, nrs 450B3 ter 
plaatse Oude Tramweg 6 in Herk-de-Stad. 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Philippe Nivelle en 
Evelien Martens voor de bouw van een eengezinswoning, op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 
996Y, ter plaatse Terbermenweg 84 in Herk-de-Stad. 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Frederik Vandersmissen 
voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw, op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, sectie A, nrs 114X ter 
plaatse Grote Baan z/n in Herk-de-Stad. 

TD-P 

17 Principiële goedkeuring om niet in te gaan op de vraag om tussen te 
komen bij de vervanging van de keukenvloer van taverne Olmenhof 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, zoals beschreven staat in de huurovereenkomst d.d. 23 mei 
1989, om enkel nog tussen te komen in de kosten verbonden aan het uitwendige onderhoud van het gebouw. 
Bijgevolg gaat men niet in op te vraag om tussen te komen in de kosten voor de vervanging van de vloer voor de 
keuken van taverne Olmenhof. 
 

Vrije Tijd 

Jeugd 

18 Aanvraag Pop-up Jeneverbar aan de recreatievoetbalploeg De Vrolijke 
Vrienden 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Pop-up Jeneverbar DeVV, een fuif op de parking Voetbal BS 
Sport, Grotestraat z/n Berbroek te Herk-de-Stad op 4 januari 2020 vanaf 16.00 uur tot 4 uur. Er wordt mits 
voorwaarden een afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal 
geluidsniveau van 85 dB(A) L. 

Sport 
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19 Aanvraag investeringssubsidie padelclub "Sporta Padel". 

Het schepencollege geeft schriftelijke toestemming aan tennisclub Sporta TC om een deel van de gronden, in recht 
van opstal gegeven bij raadsbesluit van 12 mei 2003, ter beschikking te stellen aan padelclub "Sporta Padel" voor 
de aanleg van twee padelterreinen en de optie voor de aanleg van nog een derde terrein, op voorwaarde dat beide 
sportclubs een overeenkomst hiertoe ondertekenen en overmaken aan het gemeentebestuur. Er wordt ook 
ingestemd met een investeringssubsidie van maximaal 50% van de kosten of 44.997,54 EUR aan padelclub "Sporta 
Padel" voor de aanleg van twee padelterreinen op de locatie van het midi-tennisterrein van tennisclub Sporta TC, 
Manestraat; 

Interne zaken 

Burgerzaken 

20 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

21 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

22 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

Staf 

Communicatie 

23 Goedkeuring verslag toekomsttafels en kennisname resultaten 
enquête 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de toekomsttafels goed en neemt kennis van de 
resultaten van de enquête. 

24 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. 

Secretariaat 

25 Verhuizing voedselbedeling St. Vincentius 

De gevraagde tussenkomst in de renovatiewerken van de betrokken lokalen zijn beperkt van aard zijn waardoor het 
schepencollege akkoord gaat dat de technische dienst ondersteuning biedt. Er worden ook materialen en toestellen 
ter beschikking gesteld om ze zo een verdere functie en/of nieuw leven te geven in de uitvoering van de opdracht tot 
het bestrijden van de kansarmoede. 
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26 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019: Bepaling van 
de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg voor het jaar 2020. 

Wonen in West-Limburg 

27 Aanbieding recht van voorkoop VOL 108 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Stevoortweg 163, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 1, sectie B, perceelnr. 648. 
 
 

Personeel 

28 Toestemming stage opleiding commercieel en administratief bediende 
VDAB bij de dienst personeel, onthaal en sociale dienst. 

29 Organisatie bevorderingsprocedure voor de functie van expert cultuur 
& jeugd 

De examenjury voor het organiseren van het bevorderingsexamen voor de functie van expert cultuur & jeugd wordt 
samengesteld. 
 

30 Verlenging inschrijvingstermijn met nieuwe oproep voor de functie van 
deskundige openbare werken . 

De inschrijvingstermijn voor de vacature voor de functie van deskundige openbare werken in contractueel verband 
wordt verlengd tot 12 november 2019. 

Meldingen 

31 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

32 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 

 


