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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 01 februari 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 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u Toelichting door Wilfried Ramaekers : Praktische organisatie 
gebruik UiTPAS in Herk-de-Stad en Lummen 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorstel om vanaf 1 april 2021 te starten met de 
verkoop van de UiTPAS in Herk-de-Stad en Lummen en gebruikt kan worden bij gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten 
vanaf 15 juni 2021; 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2021 worden mits enkele 
aanpassingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/61 tot en met 
S/2021/81 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3774 tot en met S/2020/3854. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/88. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/151 tot en met S/2021/161. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/6. 
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Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/3 en S/2021/4. 

Financiën 

5 Belasting op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van 
parkeerplaatsen - Ontlasting gemeentebelasting 

Het schepencollege beslist om een belastingschuldige opgenomen in het ontwerpkohier, lijst 1 van 16 juli 2020, van 
de gemeentebelasting op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van parkeerplaatsen te ontlasten van de 
betaling van 25 000,00 euro van de gevorderde gemeentebelasting wegens een materiële vergissing. 
   

6 Belasting op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van 
parkeerplaatsen. 

De belasting op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van parkeerplaatsen wordt vastgesteld op 1 artikel 
voor de som van 25.000 euro. Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven deze belasting te innen. 

Grondgebiedszaken 

7 Aanstellen extra verantwoordelijke voor het bekijken van 
camerabeelden sluikstortcamera's 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan 4 personeelsleden de toegang om de beelden van de 2 
mobiele camera's in het kader van de correcte installatie te bekijken.  

8 Aktename van een melding voor het plaatsen van een veranda op een 
perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie D nr. 235N2, ter plaatse 
Eggelstraat 12 aan Davy Vanstraelen - OMV_2021005778 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning met carport op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie A nr 565C3, ter plaatse Oude straat 12 aan Theelen 
Renee en Kleykens Sander - OMV_2020164857 

  

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee 
ééngezinswoningen met vrijstaande garage op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A nrs 583E en 583F, ter plaatse 
Théophile Donnéstraat 1 en 1A aan Vandingenen Peter - 
OMV_2020167617 

  

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 
sectie B nr. 12P, ter plaatse Dorpsstraat 56 aan Sferre Das en Miet 
Thonissen - OMV_2020147870 
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12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
loods, vier opslagbassins en een sleufsilo bij een bestaand 
landbouwbedrijf op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 
sectie C nrs 751A, 752B en 752C,  afdeling 4 sectie B nrs 138B, 139G, 
139H, 140E, 140M, 140N, 140R, 140S, 142H, 142L, 142M, 146E en 146F, 
ter plaatse Herkkantstraat 147 aan Wagrow BV - OMV_2020112290 

 13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 
sectie C 643Y, ter plaatse Manestraat 79 aan Bert Knuts, 
OMV_2020165089 

14 Kennisname van een openbaar onderzoek ivm een onteigening door 
Aquafin in naam van het Vlaamse Gewest; van de volle eigendom van 
een gedeelte van het perceel kadastraal gekend onder afdeling 4, 
sectie B, nummer 281 voor de bouw van een 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee 
halfopen ééngezinswoningen op een perceel met kadastrale gegevens 
Afd. 1 sectie C nr. 429L2, ter plaatse Amandinaweg 33 aan Daniëls 
Marleen en Paulissen Paul - OMV_2020149938 

  

Omgeving 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een 
eengezinswoning en de regularisatie van een aanbouw en een terras 
op een perceel met kadastrale gegevens (afd. 2) sectie B 10 Y2, ter 
plaatse Kalkkuilstraat 5, aan Sven Dumon en Tine Jaspers - 
OMV_2020124825 

Milieu 

17 Vraag om bijkomende steun dierenwelzijnsraad voor eten zwerfkatten 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de dierenwelzijnsraad voor een extra budget 
van 500,00 euro voor de aankoop van voer voor de zwerfkatten op het grondgebied van Herk-de-Stad. 
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18 Deelname CurieuzeNeuzen - in de Tuin - onderzoek naar hitte en 
droogte 

Het schepencollege stemt in met deelname aan CurieuzeNeuzen in de tuin met als locatie park Olmenhof-Harlaz. 
  

Vrije Tijd 

Jeugd 

19 Princiepsbeslissing opstart realisatie skatepark in Herk-de-Stad 

Het schepencollege stemt in met de realisatie van een permanent skatepark met een aantal toestellen op de site in 
Donk en met het plan van aanpak van de dienst cultuur/jeugd waarbij het uitgewerkte concept ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan het schepencollege. 

Wonen in West-Limburg 

20 Aanbieding recht van voorkoop VOL 506 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Stapstraat 1, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 3, sectie C, perceelnr. 565B. 
 
 

Personeel 

21 Vaststelling individuele jaarwedde technisch assistent 
chauffeur/machinist wegens indiensttreding. 

22 Omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor opdrachten in 
het belang van de dienst.  Uitbreiding verzekering nieuwe 
personeelsleden bibliotheek. 

23 Organisatie bevorderingsprocedure voor de functie van deskundige 
personeel. 

24 Organisatie bevorderingsprocedure voor de functie van deskundige 
ICT 

25 Organisatie bevorderingsprocedure voor de functie van deskundige 
milieu. 
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26 Standpunt ter beschikking stellen van eigen personeel aan 
vaccinatiecentrum ELZ. 

Dit punt werd verdaagd. 

27 Organisatie verkorte aanwervingsprocedure voor de aanwerving van 
seizoenarbeiders in te groendienst. 

Meldingen 

28 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

29 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


