
      
 
 
 
 

  1 

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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 18 januari 2021 
 

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, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2021 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/20 tem S/2021/35 
en S/2021/42. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3607 tot en met S/2020/3736. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/38 tot en met S/2021/75. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/2. 

Grondgebiedszaken 

4 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021: samenstelling 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 

5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de afbraak van een 
overkapping, afbraak carport en het regulariseren van een bestaande 
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overkapping op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 sectie C 
nr. 550G2, ter plaatse Sint-Jorislaan 94 aan Mark Coemans - 
OMV_2020137111 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
bestaand bijgebouw en het bouwen van een nieuw bijgebouw op een 
perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie D nr. 621T5, ter plaatse 
Keibergstraat 10 aan Lidia Geraerts en Peter Liefsoens - 
OMV_2020144304 

  

7 Bijstellen van verleend advies in functie van het beroep ingesteld tegen 
de weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
een veranda en pergola op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 
sectie B nr. 24H02, ter plaatse Dorpsstraat 73 aan Kristel Quintens. 

Het oorspronkelijk ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/11/2020 voor de 
aanvraag tot omgevingsvergunning voor de regularisatie van een veranda en pergola op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 2 sectie B nr. 24H02, ter plaatse Dorpsstraat 73 wordt niet herbevestigd naar aanleiding van het 
beroep bij de Provincie. Het college wenst zich te voegen naar de inzichten van de bestendige deputatie. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 2 sectie B nrs 19E2 en 19G2, ter plaatse Catharina van Loon 
19 aan Deveux Projects - OMV_2020146812 

  

Omgeving 

9 Aanvraag tot opname als 'vergund geacht' in het vergunningenregister 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de woning, gelegen te Donderveldstraat 33, 3540 Herk-de-
Stad, op een perceel kadastraal gekend als 3e Afdeling, Sectie C, nr. 426H2, op te nemen als 'vergund geacht' in 
het vergunningenregister. De vrijstaande bijgebouwen in de achtertuin worden niet opgenomen in het 
vergunningenregister. De aangebouwde bijgebouwen dienen geregulariseerd te worden via een 
omgevingsvergunning. 
 

10 Opstarten omgevingsvergunningsprocedure voor het opheffen van de 
niet vervallen verkaveling met gemeentelijk dossiernummer 
1966/0020/02 (klassementnr. 266), op de percelen kadastraal bekend 
afdeling 1 sectie D nrs. 410E3, 410F3, 410V2, 410D3 en 410V3, ter 
plaatse Sint-Truidersteenweg 127-137 

Dit punt werd verdaagd. 
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TD - openbare werken 

11 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Clear Channel Belgium BV 
- commerciële uitbating reclamepanelen bushokjes 

Het schepencollege keurt de samenwerkingsovereenkomst met Clear Channel BV goed voor het werkingsjaar 2021, 
met een vergoeding ten bate van Herk-de-Stad ten bedrage van € 2.400,-. 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021 : Goedkeuring 
verledding openbare verlichting tegen 2030 volgens het 'licht-als-
dienst'-principe 

TD - patrimonium 

13 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021 : voorlopige 
vaststelling rooilijnplan Kiezelweg 65 ea – afschaffing deel voetweg nr. 
28 uit de Atlas der Buurtwegen ter plaatse zijstraat Kiezelweg 

Dit punt werd verdaagd. 

  

Vrije Tijd 

14 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021: 
overeenkomst gebruik UiTpas tussen gemeentebesturen van Herk-de-
Stad en Lummen  en  publiq 

Dit punt werd verdaagd. 

15 Praktische organisatie gebruik UiTpas in Herk-de-Stad en Lummen 

Dit punt werd verdaagd. 

Cultuur 

16 Huisvesting Stichting Vandereycken 

Dit punt werd verdaagd. 

Beleid 

17 Voorbereiding beleidscollege 25 januari 2021 

Het schepencollege gaat akkoord met volgende agenda voor het beleidscollege van 25 januari 2021 : 
-       4de kwartaalrapport/jaarrapport MJP 2020: conclusies 
-       Gebruik van indicatoren 
-       Maandelijkse budgettaire rapportage – evaluatie 
-       Project NAC: verbouwdossier 
-       Project verhuis personeel administratieve centra gemeente en OCMW 
-       Nieuwe parochiezaal Schakkebroek/ontwikkelingsplan centrum Schakkebroek 
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Staf 

Communicatie 

18 Campagne Covid-19 sensibilisatie en preventie van Covid 19 

Het schepencollege beslist deel te nemen aan de sensibiliseringscampagne van ELZ Herkenrode. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

19 Bezwaar tegen leegstandsheffing (tweede bezwaar) - VOL 449 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad acht het bezwaarschrift onontvankelijk en 
ongegrond. 
  

Personeel 

20 Goedkeuring ontslag medewerker personeel in onderling overleg. 

21 Aanvaarding kandidatuur voor deelname aan het bevorderingsexamen 
voor de functie van deskundige personeel. 

22 Aanvaarding kandidatuur voor deelname aan het bevorderingsexamen 
voor de functie van deskundige milieu. 

23 Aanvaarding kandidatuur voor deelname aan het bevorderingsexamen 
voor de functie van deskundige ICT. 

Meldingen 

24 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

25 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

26 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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27 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 

 


