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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 4 januari 2021 worden goedgekeurd mits 
aanpassing van agendapunt verdeling coronasubsidies. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2020, genummerd S/2020/849. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2020/13 tem S/2020/18. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2020/19 NIET. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3554 tot en met S/2020/3606. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/83 tot en met S/2020/87. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/364. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/4 tot en met S/2021/37. 

Financiën 

4 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; 
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5 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. 

6 Urnengrafconcessie 

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

7 Urnengrafconcessie 

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

8 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX.  

9 Urnengrafconcessie 

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

10 Verslag kerkraad Sint-Jan Schulen van 20 oktober 2020 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Jan Schulen van 20 
oktober 2020. 

11 Verslag kerkraad Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte Berbroek 
van 23 november 2020. 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte Berbroek van 23 november 2020 en beslist de uitvoering van de beslissing 
tot aankoop van het onroerend goed aan de Dokter Vanweddingenlaan 33 bus 7 goed te keuren. 

Grondgebiedszaken 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2021: Overeenkomst 
tot vestiging van een erfdienstbaarheid voor leidingen en de verkoop 
van een perceel ten bate van Fluvius 

Dit punt werd verdaagd. 
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13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
terrasoverkapping op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie D nr 441F, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 145 aan Smets 
Maurice - OMV_2020136699 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van 
verkaveling 1966/0009/01 (66) - het opsplitsen in 1 lot voor open 
bebouwing en een bestaande woning op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 3 sectie B nr 233W, ter plaatse Sint-Jansstraat 10 
aan Ballet Denise - OMV_2020127069 

15 Afstand van een omgevingsvergunning: OMV_2019045526 verleend 
aan Hermans Jordi, Hermans François en Colson Marleen op 
12/08/2019 voor het verbouwen van een eengezinswoning naar 3 
appartementen en een commerciële ruimte te Hasseltsestraat 11 te 
3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs 685F, 
692B en 690C 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afstand van omgevingsvergunning 
OMV_2019045526 door Jordi en François Hermans op 05/01/2021 die werd verleend onder voorwaarden op 
12/08/2019 voor het verbouwen van een eengezinswoning naar 3 appartementen en een commerciële ruimte te 
Hasseltsestraat 11 in Herk-de-Stad, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nrs 685F, 690C en 692B.  
 

16 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld 
tegen het afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 
sectie B nr 213Y2, ter plaatse Sint-Jansstraat 17 aan Dupont Eddy - 
OMV_2020052123 

  

Omgeving 

17 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels december 2020 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van december 2020.  

18 Advies bij een omgevingsvergunning in beroep op de percelen met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs. 59B, 59A, afdeling 2 156N, 
156L, 156M, 160H, 160K en 160L ter plaatse Vroentestraat 1 op naam 
van Patrick Mees. 

 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies g voor de hernieuwing van een 
veebedrijf op naam van Patrick Mees ter plaatse Vroentestraat 1 of kadastraal afdeling 1 sectie A nrs. 59B, 59A, 
afdeling 2 156N, 156L, 156M, 160H, 160K en 160L. 
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19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de 
uitbreiding van een loods op een perceel met kadastrale gegevens 
(afd. 4) sectie B 201 K, ter plaatse Bosstraat 63, aan Elke Van 
Oudenhove - OMV_2020127555 

  

TD - openbare werken 

20 Goedkeuring offerte openbare verlichting - P/043868 - Bijkomende 
sokkels Trompetplein 

Het schepencollege aanvaardt dit project en verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen 
voor de uitvoering van de opdracht. 

TD - patrimonium 

21 De organisatie van online biedingen voor verkoop van het oud 
gemeentehuis van Schulen - opzegging projectovereenkomst 

Het bestuur wenst de opzeg van de projectovereenkomst te betekenen om te vermijden dat er een stilzwijgende 
verlenging voor dezelfde duur intreedt aan het einde van de eerste periode van zes maanden. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

22 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Staf 

Communicatie 

23 Sensibilisering Herkenaren met betrekking tot vaccinatie 

Het schepencollege geeft de toestemming om in samenwerking met de Herkse huisartsen een brief om mensen aan 
te sporen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus huis aan huis te bedelen, affiches te laten drukken en 
banners te plaatsen. Ook de andere Herkse communicatiekanalen worden maximaal ingezet voor deze campagne. 

 

Meldingen 

24 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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25 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


