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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 22 februari 2021 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16u30 - Kennismaking met Dhr. Kim Wouters, nieuwe Coördinator SVK 
Land van Loon 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2021 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/111 tot en 
met S/2021/126 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/2020/3989 tot en met S/2020/3995. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/272 tot en met S/2021/409. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/9 en S/2021/10. 

Grondgebiedszaken 
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5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van drie 
loten open bebouwing (Pastorijstraat) op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 2 sectie A nr. 385S, ter plaatse Pastorijstraat zn. aan 
Greta Leenaers en Rita Leenaers - OMV_2020112261 

6 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
weigering van een omgevingsvergunning aan de gemeente Herk-de-
Stad, voor het project grondwaterwinning Olmenhof op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nr 76C, ter plaatse 
Pikkeleerstraat 14 - OMV_2020051802 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie met betrekking tot de 
aanvraag van een omgevingsvergunning van de gemeente Herk-de-Stad, voor het project Grondwaterwinning 
Olmenhof op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nr 76C, ter plaatse Pikkeleerstraat 14 - 
OMV_2020051802 
De aanvraag tot omgevingsvergunning wordt geweigerd door de deputatie voor het project Grondwaterwinning 
Olmenhof te Pikkeleerstraat 14 te Herk-de-Stad; 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen en het 
herbouwen van een ééngezinswoning op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 3, sectie B, 69C, ter plaatse Beerbosstraat 20 aan 
Vermeeren Veronique en Goossens Peter - OMV_2020134095 

Omgeving 

8 Standpunt van het college aangaande de ontwikkeling van 
woonuitbreidingsgebied 'Tamerpark' op basis van een 
woonbehoeftestudie opgemaakt via open prognose. 

Het college verleent positief advies aangaande het project Tamerpark, een groepswoningbouwproject dat voorziet in 
het bouwen van ongeveer 135 woonentiteiten, gefaseerd te realiseren over een periode van 10 jaar omwille van het 
feit dat dit project beantwoordt aan een effectief vastgestelde behoefte in functie van de door de gemeente Herk-de-
Stad vooropgestelde beleidsobjectieven. Het project voorziet in een deel kleinere woonentiteiten en is in belangrijke 
mate afgestemd op de woonnoden van jonge gezinnen, jonge gezinnen met kinderen en 60-plussers. 

9 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 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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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. 

Milieu 

11 Principiële goedkeuring: actie 'toekomstbomen' en 
ondersteuningsreglement voor duurzamere en meer biodiverse tuinen 

Dit punt werd verdaagd. 

12 Bloemenzaad - Moederdagactie: Laat het ZOEMEN met BLOEMEN! 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de milieudienst en geeft de 
opdracht om dit voorstel verder uit te werken in samenwerking met de dienst lokale economie en de dienst 
communicatie. 

13 Ter agendering voor de gemeenteraad van 8 maart 2021: 
Subsidiereglement - Afvalpreventie 

Dit punt werd verdaagd. 

TD - openbare werken 

14 TER AGENDERING VAN GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - 
Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Amandinaweg - 
goedkeuring offerte Fluvius 

15 TER AGENDERING VAN GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - 
Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Keernestraat - 
goedkeuring offerte Fluvius 

16 TER AGENDERING VAN GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - 
Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Pastorijstraat - 
goedkeuring offerte Fluvius 

17 Onderhoudswerken 2020 - Aanleg voetpad in betonstraatstenen 
Kerkstraat - Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering - 
2020-9170 
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Het schepencollege verleent haar goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht 'Onderhoudswerken 2020 - 
Aanleg voetpad in betonstraatstenen Kerkstraat', opgesteld door Stad Herk-de-Stad, waaruit blijkt dat de werken 
een eindtotaal bereikten van € 18.840,79 excl. btw of € 22.797,36 incl. 21% btw. 

18 Herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61 - Goedkeuring 
eindafrekening en voorlopige oplevering - 2019-7988 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht 'herinrichting Beckersvaart - GT-
180450-61', opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Geotec bvba, RIEMSTERWEG 117 te 3742 Bilzen, waaruit 
blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 234.308,37 excl. btw of € 283.513,13 incl. 21% btw. 

TD - patrimonium 

19 Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering opdracht 
Sporthal Schulen - CV en verluchting 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht 'Sporthal Schulen - CV en 
verluchting', opgesteld door de ontwerper, I.K.P. BVBA, Koeltorenlaan 13 te 3550 Heusden-Zolder, waaruit blijkt dat 
de werken een eindtotaal bereikten van € 122.428,22 excl. btw of € 148.138,16 incl. 21% btw. 

Vrije Tijd 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 maart 2021: 
Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Herk-de-Stad/Lummen 

Cultuur 

21 Overschakeling leverancier ticketsysteem De Markthallen en integratie 
met de UiTPAS 

Het schepencollege beslist om het ticketsysteem (inclusief koppeling met UiTPAS) voor De Markthallen toe te 
wijzen aan Kwandoo. 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 maart 2021: opheffing 
reglement intergemeentelijke cultuurcheque 

Dit punt werd verdaagd. 

Staf 

Communicatie 

23 Primeur 2021 

Het schepencollege gaat akkoord om in 2021 opnieuw acht keer per jaar te adverteren in Primeur. 

Personeel 

24 Organisatie selectieprocedure voor de functie van medewerker 
personeel 
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Meldingen 

25 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

26 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 8 maart 2021 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Toelichting 
1. Mara Steegmans: toelichting bij het buurtanalyserapport over Schakkebroek in het kader van het project 
Buurtgerichte Zorg. 
Secretariaat 
2. Buurtanalyserapport en actieplan Buurtgerichte Zorg Schakkebroek. 
Vorig verslag 
3. Goedkeuring verslag. 
Grondgebiedszaken 
4. Goedkeuring addendum aan het goedgekeurd projectcontract Fluvius 'herinrichting politiegebouw tot nieuw 
administratief centrum (NAC)'. 
5. Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Amandinaweg - goedkeuring offerte Fluvius. 
6. Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Keernestraat - goedkeuring offerte Fluvius. 
7. Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Pastorijstraat - goedkeuring offerte Fluvius. 
Vrije Tijd 
8. Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Herk-de-Stad/Lummen. 
Staf 
9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst digital signage S-Lim met het oog op aankoop LED-borden. 
10. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 
Kennisname 
11. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
12. Kennisname briefwisseling 

27 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

28 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 

 


