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PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 25 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Feiten en context 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/1074 tot en met 2019/1081. 
 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/3635 tot en met 2019/3781, geboekt via 
journaal AK1 en de aanrekeningen genummerd van 2019/70 tot en met 2019/78, geboekt via journaal AK2. 
 

Financiën 

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

De ontwerpkohier, lijst 9 van 21 maart 2019, van de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers 
wordt niet vastgesteld en wordt niet ingekohierd. 
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5 Urnengrafconcessie 

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

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 Columbariumconcessie 

Een concessie voor de bijzetting van een asurne in het columbarium op het gemeentelijk kerkhof van Berbroek 
wordt toegestaan voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan 
XXX. 
 

8 Grafconcessie 

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

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. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX.. 
  

10 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 2 - 2019 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2019 wat betreft kwartaal 2 (van week 14 tot en met week 26) 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
  

11 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2019: AGB Herk-de-
Stad : goedkeuring prijssubsidie 2020 recht op toegang sporthal en 
inschrijvingsgeld kampen 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019: Retributie 
op de afgifte van administratieve stukken. 
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13 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Retributie 
op aanvragen, meldingen en wijzigingen in het kader van het 
omgevingsvergunningsdecreet. 

14 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. 
Gemeentebelasting geheven op de voor bestemmelingen kosteloze 
huis-aan-huisverspreiding van niet-redactioneel drukwerk. 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Retributie 
voor bewaring van los-lopende dieren. 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Retributie 
op het ophalen van sluikstortingen. 

  
  

17 Belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of 
veranderen van hinderlijke inrichtingen. 

Feiten en context 

Dit reglement is vervangen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet. Een 
verlenging van het voorliggende reglement is bijgevolg niet aan de orde. 
 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Belasting 
op de standplaatsen op markten 

  

19 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Retributies 
betreffende de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Belasting 
op het drijven van handel buiten de eigen handelszaak. 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 december 2019. Belasting 
op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van 
parkeerplaatsen. 
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Grondgebiedszaken 

22 Ter agendering op de gemeenteraad: 
Verlenging van de Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk 
West-Limburg en nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht 
Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg - 
goedkeuring 

      

Omgeving 

23 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2019: Goedkeuring 
over de zaak van de wegen aangaande de aanvraag van de gemeente 
Herk-de-Stad voor de heraanleg van de Beckersvaart als fietsstraat 
door het aanbrengen van de nodige markeringen, vertragende 
maatregelen dmv 3 versmallingen, de aanleg van een nieuw wegdek en 
de aanleg van een parkeerstrook voor 12 wagens in grasdallen gelegen 
Beckersvaart in Herk-de-Stad, met bijkomende kadastrale percelen 
afdeling 3, sectie A, 272R en 273B, 410T, 412/02, 412A2, 427F, 431G, 
431H, 432E. 

24 Kennisname mogelijkheid tot tussenkomst in de procedure van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen betreffende de 
omgevingsvergunning aangaande de regularisatie van het verhogen 
van een scheidingsmuur en de herbouw van een tuinmuur op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie A, nr. 714L, ter 
plaatse Guldensporenlaan 2 en Pater Vanwingplein 1. 

25 Ter kennisname: publieke raadpleging over de conceptnota van het 
Beleidsplan Ruimte Limburg van 21/11/2019 tot en met 21/01/2020. 

 
Kennisname van de publieke raadpleging van de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg dewelke loopt 
van 21/11/2019 tot en met 21/01/2020. 
 

26 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Seyfettin Kilic en Belgin 
Dincer voor de verbouwing en uitbreiding van ene woning en de 
regularisatie van een carport en terrasoverkapping, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 2, sectie B, nr. 105X6, ter plaatse 
Ganzenhoek 26 in Herk-de-Stad. 

27 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Lien Raskin voor het 
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71012, sectie B, nrs 115T ter plaatse 
Bampsstraat 39 in Herk-de-Stad. 
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28 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Rita Martens voor het 
slopen van de huidige bebouwing en het herbouwen van een 
vrijstaande zonevreemde woning, op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie B, nrs 48Z ter plaatse Stevoortweg 146 
in Herk-de-Stad. 

29 Advies aangaande een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de 
ecologische herinrichting van het Schulensmeer te Herk-de-Stad en te 
Lummen, kadastraal gekend als Herk-de-Stad 3de afdeling, sectie A, 
verschillende kadastrale nummers. 

  

30 Aktename van een melding aan Joris Gebruers voor een droogzuiging, 
op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71051, sectie C, 
perceel 562F  ter plaatse Stapstraat 3 in Herk-de-Stad. 

  

Mobiliteit 

31 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN DECEMBER 2019 
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. 

32 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van een winterhappening (breughel – kampvuur – 
livemuziek) in de Hurbroekstraat op zaterdag 21 december 2019. 

Het college keurt het tijdelijk politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde en de 
veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van een winterhappening (breughel – kampvuur – livemuziek) in de 
Hurbroekstraat op zaterdag 21 december 2019 goed. 

33 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie 
in de Scoutsweg van de Blackoud, het Fluofeest en de Blacklight op 
vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari 2020. 

Het college keurt het tijdelijk politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde ter 
gelegenheid van de organisatie in de Scoutsweg van de Blackoud, het Fluofeest en de Blacklight op vrijdag 31 
januari en zaterdag 1 februari 2020 goed. 

Vrije Tijd 
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Jeugd 

34 Evenementenaanvraag Winterhappening - Hurbroekstraat z/n - 21 
december 2019 

 
Het college verleent haar goedkeuring aan de organisatie van de Winterhappening in Hurbroekstraat z/n - 3540 
Herk-de-Stad op 21 december 2019 vanaf 17.00 uur tot 01.30 uur en verleent hiervoor een afwijking volgens art. 
6.7.3 §3 van VLAREM  I voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 
dB(A) LAeq,15min. 

 

Ontwikkelingssamenwerking 

35 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2019: goedkeuring 
nieuwe statuten Wereldraad 

Dit punt werd verdaagd.  

  
  

36 Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2018 

Dit punt werd verdaagd. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

37 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

 
Het college verleent toestemming aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
kinderen geboren in 2017 en 2018 aan XXX. 

Wonen in West-Limburg 

38 Aanbieding recht van voorkoop 'VOL 122' 

 
Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Beerbosstraat 25, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 3, sectie B, perceelnr. 140G. 
 
 

39 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Verlenging reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing 
op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 
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40 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Verlenging reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare 
woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschiktheid en 
onbewoonbaarheid. 

41 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Verlenging reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing 
op verwaarloosde woningen en gebouwen. 

WWL 

42 Goedkeuring schrapping VOL 414 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad beslist om het pand te schrappen van de 
leegstandsinventaris. 
  

Personeel 

43 Toekenning vrijwilligersvergoeding voor begeleiding ‘Kwartiertje 
voorlezen’ in de bibliotheek. 

Het college gaat akkoord met het toekennen van een vrijwilligersvergoeding aan XXX voor de geleverde prestaties 
van het begeleiden van het ‘Kwartiertje voorlezen’, tweewekelijks op zondag van 11 tot 11.15 uur in de bibliotheek. 
  

Meldingen 

44 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 december 2019 om 20 uur na de behandeling van de RvMW, waarbij 
conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden 
geagendeerd. 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
2. Eedaflegging van mevrouw Nathalie Creten als algemeen directeur. 
3. Kennisgeving einde voorzitterschap van de heer Paul Buekers per 31 december 2019. 
Financiën 
4. Meerjarenplan 2020-2025. 
5. Aanvullende belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 2020. 
6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest. 
7. Retributie op de afgifte van administratieve stukken. 
8. Retributie op aanvragen, meldingen en wijzigingen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet. 
9. Gemeentebelasting geheven op de voor bestemmelingen kosteloze huis-aan-huisverspreiding van niet-
redactioneel drukwerk. 
10. Retributie voor bewaring van los-lopende dieren. 
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11. Retributie op het ophalen van sluikstortingen. 
12. Belasting op de standplaatsen op markten. 
13. Belasting op het drijven van handel buiten de eigen handelszaak. 
14. Belasting op het ontbreken, niet aanleggen,of niet behouden van parkeerplaatsen. 
 AGB 
15. AGB Herk-de-Stad : goedkeuring prijssubsidie 2020 recht op toegang sporthal en inschrijvingsgeld kampen. 
Grondgebiedszaken 
16. Goedkeuring over de zaak van de wegen aangaande de aanvraag van de gemeente Herk-de-Stad voor de 
heraanleg van de Beckersvaart als fietsstraat door het aanbrengen van de nodige markeringen, vertragende 
maatregelen dmv 3 versmallingen, de aanleg van een nieuw wegdek en de aanleg van een parkeerstrook voor 12 
wagens in grasdallen gelegen Beckersvaart in Herk-de-Stad, met bijkomende kadastrale percelen afdeling 3, sectie 
A, 272R en 273B, 410T, 412/02, 412A2, 427F, 431G, 431H, 432E. 
17. Reglement gebruik park en prieel Olmenhof. 
18. Aanpassing tarieven en Huishoudelijk Reglement BKO De Speeldoos. 
19. Verlenging reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen 
en/of kamers. 
20. Verlenging reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris 
van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. 
21. Verlenging reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen. 
Staf 
22. Verlenging van de Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg en goedkeuring van nieuwe 
overeenkomst met statutaire draagkracht Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg. 
23. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – algemene vergadering van 19 december 2019. Goedkeuring 
agenda en in te nemen standpunten. 
Kennisname 
24. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
25. Kennisname briefwisseling. 

45 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

46 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergaderingen, plechtigheden en andere 
feestelijkheden. 

 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


