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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 12 april 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 16.00u : Overleg Rock Herk 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart werden mits een kleine 
aanpassing en de ontwerpnotulen van 8 april 2021 werden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/219 tot en 
met S/2021/222, van S/2021/225 tot en met S/2021/227, van S/2021/229 tot en met S/2021/234, van S/2021/236 tot 
en met S/2021/242, van S/2021/244 tot en met S/2021/246, van S/2021/248 tot en met S/2021/249 en waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/223 en 
S/2021/224, waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de verantwoordingsnota als 
bijlage wordt toegevoegd. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/228, waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is, waarvoor er door de financieel directeur een gunstig visum wordt 
gegeven en waarvan de offertes en de verantwoordingsnota als bijlage worden toegevoegd. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/243, waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan het verslag van nazicht als bijlage wordt toegevoegd. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/4004. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/674 tot en met S/2021/920 maar met uitzondering van S/2021/873. 
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Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/22 tot en met S/2021/24. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/32, S/2021/34, S/2021/36 en S/2021/38. 

Financiën 

5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het 
dienstjaar 2020. 

Het kohier van de gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het dienstjaar 2020 wordt niet 
vastgesteld en niet uitvoerbaar verklaard. 

6 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; 
  

7 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 25 maart 2021. 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: Gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest voor het 
aanslagjaar 2022. 

Grondgebiedszaken 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van 
een stacaravan op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 
sectie A nrs 547A, 548A en 549A, ter plaatse Bampsstraat 88 aan 
Janssens Martin - OMV_2021026384 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
elektriciteitscabine op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 
sectie B nr 219F, ter plaatse Eggelstraat 1A aan Fluvius - 
OMV_2021029491 

 11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor gevelrenovatie en 
omvorming van de garage tot carport en tuinberging op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie B nr 115V, ter plaatse 
Bampsstraat 37 aan Schils Alicia en Cypers Giel - OMV_2020179330 
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12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
bestaande hoeve en het bouwen van een nieuwe woning op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr 422K, ter 
plaatse Amandinaweg 27 aan Everaerts Inge en Craeghs Brecht - 
OMV_2020174490 

13 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
kastanjeboom en de aanplant van een nieuwe boom op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 4 sectie B nrs 13K en 13M, ter 
plaatse Lindestraat 22 aan Devrindt Sander - OMV_2020175076 

14 Aktename van een melding omgevingsvergunning voor het wijzigen 
van een raamopening in de rechterzijgevel op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr 620K2, ter plaatse Sint-
Jorislaan 139 aan Severi Bart - OMV_2021048144 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning, bouwen van een tuinhuis en regulariseren van de inplanting 
van de garage op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 
sectie A nr 541N, ter plaatse Nieuwstraat 42 aan Vandijck Paula - 
OMV_2020156607 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van 5 
bufferbekkens en een rioleringsstreng op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1, sectie B, nrs 720D en 725D, ter plaatse 
Amandinaweg zn + afdeling 1, sectie C, nrs 237E, 277G en 277H, ter 
plaatse Grote Kruisstraat zn + afdeling 1, sectie C, nr 383L, ter plaatse 
Hoogbosstraat zn  + afdeling 1, sectie C, nr 403L, ter plaatse Kleine 
Kruisstraat zn + afdeling 1, sectie C, nrs 422M en 423M, ter plaatse 
Amandinaweg zn aan Fluvius System Operator - OMV_2020158831 

Omgeving 

17 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Doelstraat 15, 1 afdeling, sectie A, nr. 400N 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Doelstraat 15, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie A, nr. 400N, groot volgens 
meting respectievelijk 18 m², zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-expert Leo Rutten dd. 08 maart 
2011. 
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18 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels maart 2021 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van maart 2021.  

Milieu 

19 Openstelling Vroente van 26 april 2021 tot en met 15 november 2021 

De Vroente wordt vanaf 26 april 2021 opengesteld.  De Vroente wordt opnieuw volledig gesloten uiterlijk op 15 
november 2021 of eerder indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken. 
  

20 Vraag om bijkomende steun dierenwelzijnsraad voor eten zwerfkatten 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de dierenwelzijnsraad en stelt het beschikbare 
budget van 497,20 euro beschikbaar voor de aankoop van voer voor de zwerfkatten op het grondgebied van Herk-
de-Stad. 

Mobiliteit 

21 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
levering van 7 opleggers zand t.h.v. de Jodestraat 14 op maandag 10 
en dinsdag 11 mei 2021. 

Tijdens de levering van het pistezand zal de Jodestraat t.h.v. huisnummer 14 op maandag 10 en dinsdag 11 mei 
2021, afgesloten worden voor alle verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. 
Het verkeer zal omgeleid worden via de Sint-Truidersteenweg. Dit vanaf de Gebruiksweg tot aan de Hoogbosstraat. 

TD - openbare werken 

22 Goedkeuring gunning 'riolerings- en wegeniswerken Amandinaweg' 

Het schepencollege gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de opdracht 'Riolerings- en wegeniswerken 
Amandinaweg' te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle. 

TD - patrimonium 

23 Opstart onderhandelingen verwerving gronden ter realisatie  
voorbereiding voorlopige vaststelling rooilijnplan Kiezelweg 65 ea – 
afschaffing deel voetweg nr. 28 uit de Atlas der Buurtwegen ter plaatse 
zijstraat Kiezelweg 

Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling rooilijnplan Kiezelweg 65 ea – afschaffing deel voetweg nr. 28 uit de 
Atlas der Buurtwegen ter plaatse zijstraat Kiezelweg, zullen de aanliggende eigenaars schriftelijk bevraagd worden 
om de gronden gratis af te staan of in voorkomend geval zich als openbaar bestuur te beroepen op de 30 jarige 
verkrijgende verjaring wegens publiek gebruik en aanleg infrastructuur. 
Het bestuur heeft het voornemen om onderstaande delen van voetweg nr. 28 af te schaffen op de respectievelijke 
percelen en onderstaande delen in te nemen van de respectievelijke percelen ter realisatie van de nieuwe rooilijn. 
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TD - groen 

24 Wegbermbeheer 2021 - Goedkeuring gunning - 2020-9583 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 april 2021, opgesteld 
door de Technische dienst. 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde TSC, 
LIEBROEKSTRAAT 69 te 3545 Halen. 

Vrije Tijd 

25 Goodie Bag kinderen paaskampen, buitenspeeldag en afzwaaiers 
kinderopvang 

Een goodie bag zal voorzien worden ter compensatie voor de kinderen die zijn ingeschreven voor de geannuleerde 
paaskampen en de buitenspeeldag en die afzwaaien bij de buitenschoolse kinderopvang; 

Beleid 

26 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: 
Engagementsverklaring 1sgezind. 

Wonen in West-Limburg 

27 Interbestuurlijke audit leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten: 
resultaten bevraging en globaal rapport - Kennisneming 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de bevraging en het globaal 
rapport van de interbestuurlijke audit leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 

WWL 

28 Aanvullende activiteit WWL: Activeren van hoeves en beschermde 
panden voor wonen 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor de huidige aanvullende activiteit 1.1 uit 
projectaanvraag 2020-2025 van WWL wijziging aan te vragen aan Wonen-Vlaanderen om een beleidskader uit te 
werken dat op korte termijn gebruikt zal worden bij concrete aanvragen om hoeves te activeren voor wonen en als 
basis of startnota zal fungeren voor de opmaak van een RUP ter zake. 
 

Personeel 

29 Aanduiding interne vertrouwenspersonen voor gemeente en OCMW. 

Meldingen 

30 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 
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31 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

32 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

33 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

34 Kennisgeving ondertekening recht van opstal aan JVGH 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


