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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 04 november 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: Toelichting Lires-project door POM-Limburg. (+-1/2u) Elisabeth 
Piens. 

Het schepencollege gaat niet in op de vraag van ERSV Limburg om in te stappen in het Lires-project. 

2 17.00u: Toelichting door Natuurpunt aangaande het Life Delta project 
(+/- 1 uur) 

Er wordt kennis genomen van de toelichting van het Life Delta project. 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/1031 tot en met 2019/1034. 
 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/3374 tot en met 2019/3480. 
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Financiën 

6 Uitbetaling mantelzorgtoelage 3de kwartaal 2019 

De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage wordt goedgekeurd waardoor een bedrag van 3 265,00 euro het 
derde kwartaal 2019 zal worden uitbetaald. 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van 18 november 2019. 
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein – Verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2022 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van 18 november 2018: Tweede 
budgetwijziging 2019 

9 Goedkeuring financiële nota bij het meerjarenplan 2020-2025. 

Dit punt werd verdaagd 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

10 Aktename van een melding aan mevrouw Mireille Heylen voor 
Hagelandse MX Club Wezemaal vzw voor Motorcross Rummen - Herk-
de-Stad op 25 en 26 april 2020, op een perceel met kadastrale 
gegevens Afdeling 71024, sectie D, perceel 703A, 706B, 707C, 707D. 

11 Rioleringsproject  - 21971 Herk-de-Stad/Halen/Lummen : Optimalisatie 
overstort Vroentestraat - Advies aanvraag  omgevingsvergunning 
2019063759 voor de oprichting van een MS -cabine, twee LS-kasten en 
hydraulische groep voor het spoelsysteem in de overstortconstructie 
en een verlichtingspaal 

De aanvraag van nv Aquafin waarbij het dossier voor de omgevingsvergunning wordt overgemaakt voor de bouw 
van een nieuwe prefab middenspanningscabine (MS-cabine) ten oosten van het bestaand pompstation, twee LS-
kasten en hydraulische groep voor het spoelsysteem in de overstortconstructie en een verlichtingspaal ter hoogte 
van de overstortconstructie voor het rioleringsproject ''21.971 Herk-de-Stad /Halen/Lummen Vroentestraat 
(CDD/MVC/CB): Optimalisatie overstort Vroentestraat'' deels op het grondgebied van de stad Herk-de-Stad wordt 
gunstig geadviseerd. 
  

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning en 
stalling van voertuigen aan de heer Filip Hagelsteens op een perceel 
met kadastrale gegevens Afdeling 71012, sectie B, perceel 317L-322P2,  
ter plaatse Korpse straat 108 
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13 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, Stevoortweg zn, 1 afdeling, sectie A, nr. 447S/deel en 447T/deel 

Er wordt een splitsing gevraagd van een perceel grond perceel grond, ter plaatse Stevoortweg zn, 3540 Herk-de-
Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie A, nr. 447S/deel en 447T/deel, groot volgens meting 
respectievelijk 48 m² voor lot 4a, 605 m² voor lot 4b en 655 m² voor lot 5, zoals vermeld op het opmetingsplan van 
landmeter-expert Rudi De Winter dd. 10 september 2019. Het schepencollege maakt volgende opmerkingen bij de 
voorgestelde splitsing: “de af te splitsen loten zijn volgens het geldende gewestplan Hasselt-Genk, KB van 
03/04/1979, gelegen in bufferzone. Zij mogen niet als residentiële tuin ingericht worden”. 

14 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 
betreffende de omgevingsvergunning van bvba Glaudis voor de 
afbraak van woningen, het rooien van bomen, de bouw van 40 
appartementen en kantoor met ondergrondse parking en paviljoen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie A, nrs. 481t, 
481x, 481y en 481z, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 20 en 24. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie met 
betrekking tot de aanvraag van omgevingsvergunning van bvba Glaudis voor de afbraak van 2 woningen, het rooien 
van bomen, waarbij goedkeuring wordt verleend voor de bouw van 40 appartementen en kantoor met ondergrondse 
parking en paviljoen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie A, nrs. 481t, 481x, 481y en 481z, ter 
plaatse Sint-Truidersteenweg 20 en 24. De bestendige deputatie verleent de vergunning aan bvba Glaudis. De 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verliest hierdoor haar rechtskracht.  

15 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Willy Blocken voor het 
uitbreiden van een paardenhouderij, op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie B, nrs 75G ter plaatse Grote 
Kruisstraat 2 in Herk-de-Stad. 

TD-P 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019: Goedkeuring 
Offerte - ondergronds brengen van de netten in de Stapstraat te Herk-
de-Stad. 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019: Goedkeuring 
Offerte - ondergronds brengen van de netten in de Stapstraat 
(elektriciteit-kabeldistributie). 

18 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen   - Goedkeuring verrekening 4: automatische schuifdeur - 
2017-5866 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan verrekening 4 - automatische schuifdeur voor het totaalbedrag in 
meer van 9.440 euro exl. Btw. 
 

Mobiliteit 
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19 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van 
een doorgangsverbod in beide richtingen met uitzondering van 
fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A in de 
Daelemveldweg (deel). 

Dit punt werd verdaagd 

20 Standpunt ontwerp OV-netwerk 

Het schepencollege maakt volgend standpunt en aanpassingsvoorstellen aan het ontwerp OV-net aan de 
vervoerregioraad Limburg over: 
Binnen het ontwerp is er in Herk-de-Stad enkel een reguliere verbinding in de richting Oost-West voorzien met de 
lijn Hasselt – Kermt – Spalbeek – Berbroek - Herk-de-Stad – Halen – Diest binnen het AN. Er is tevens nood aan 
een regulier Noord-Zuid verbinding Sint-Truiden – Herk-de-Stad – Lummen. In deze richtingen zijn enkel functionele 
verbinding voor het schoolvervoer opgenomen. 
Richting Sint-Truiden is er een vervoerbehoefte door de aanwezigheid van het Sint-Trudo ziekenhuis, de Asster 
campussen en door de koopbinding voor niet-dagelijkse goederen met deze stad met het zuidelijk deel van Herk-
de-Stad, Rummen en Nieuwerkerken. Tevens biedt een reguliere Noord-Zuid verbinding de 'witte' vlekken met zeer 
beperkt potentieel (zuidelijk Herk-de-Stad, Rummen) een mogelijkheid om op een zekere afstand beroep te kunnen 
doen op het openbaar vervoer. 
In noordelijke richting is er vooral nood aan een regelmatige verbinding naar het station te Schulen, zowel vanuit 
Herk-de-Stad als vanuit buurgemeente Lummen. Het gebruik van het station is over de jaren sterk gegroeid. De 
parkeerproblematiek in Hasselt en Diest heeft dit waarschijnlijk in de hand gespeeld. Het betalend maken van de 
parkings in Diest zal de aantrekkingskracht vermoedelijk nog versterken terwijl de parkeermogelijkheden momenteel 
volzet zijn. Ontbreken van een reguliere OV aanvoer kan een terugkeer naar de wagen voor het woon-werkverkeer 
betekenen. 
Versterking van de OV aanvoer van de stations Diest en Hasselt lijkt ons in deze optiek even belangrijk. Het 
omleiden van de huidige lijn 299 via Spalbeek – Berbroek zal extra reistijd met zich mee brengen en kan gebruik 
van bus –trein ontmoedigen. Omdat het voortraject te voet of met de fiets naar bushaltes op de N2 zeer beperkt is 
vanuit Spalbeek / Berbroek, pleiten we voor een snellere verbinding van de voorziene lijn Hasselt – Kermt – 
Spalbeek – Berbroek - Herk-De-Stad – Halen – Diest. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

21 Fuifaanvraag New Years Party Krievelkuut 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van New Years Party, een fuif in Kiezelweg 99, 3540 Schulen te 
Herk-de-Stad op 31 december 2019 vanaf 23:30 uur tot 04:00. Er wordt onder voorwaarden een afwijking voorzien 
op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
 

22 Fuifaanvraag BLACKOUD 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van BLACKOUD, een fuif in Korpsestraat z/n, 3540 Herk-de-Stad 
op 31 januari 2020 vanaf 21:00 uur tot 04:00 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking voorzien op de 
Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
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23 Fuifaanvraag BLACKLIGHT 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van BLACKLIGHT, een fuif in Korpsestraat z/n te Herk-de-Stad op 1 
februari 2020 vanaf 21:00 uur tot 04:00. Er wordt onder voorwaarden een afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving 
voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau.  
 

24 Fuifaanvraag eXLent - optredens Jeugdhuis XL 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van eXLent, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6 in Herk-de-
Stad op 14 december 2019 vanaf 19:00 uur tot 03:00 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking voorzien op de 
Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

25 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 
 

26 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

27 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsegister. 
 

28 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister. 

Staf 

Communicatie 

29 Campagne Damiaanactie: toelating stiftenverkoop op openbare weg 

De Damiaanactie krijgt van het schepencollege de toelating om op de openbare weg op 24, 25 en 26 januari 2020 
een collecte te organiseren middels het verkopen van stiften.  

Secretariaat 

30 Kienspelvergunningen. 

Voor de organisatie van zeven kienavonden verleent het schepencollege een vergunning mits voorwaarden. 
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Personeel 

31 Aanwerving begeleidster buitenschoolse kinderopvang (19/38) met een 
vervangingscontract. 

Meldingen 

32 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

 

33 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. 

Dit punt werd verdaagd 

34 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

35 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 

 


