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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 03 mei 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 Vervolgoverleg Rock Herk 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2021 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/289 tot en 
met S/2021/301, van S/2021/303 tot en met S/2021/304, S/2021/306, van S/2021/308 tot en met S/2021/325, van 
S/2021/327 tot en met S/2021/330 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/302, waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0740-00/6103511/STAD/CBS/IP-GEEN (Sport - Onderhoud sportterreinen) 
geen budget is voorzien en waarvan het verslag van nazicht als bijlage wordt toegevoegd. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/305, 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/2021/307, waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is, waarvoor er door de financieel directeur een gunstig visum wordt 
gegeven en waarvan de verantwoordingsnota als bijlage wordt toegevoegd; 
  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/1083 tot en met S/2021/1156. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/27 en S/2021/28. 
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Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/190. 

Financiën 

5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 4(deel2) - 2020 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2020 wat betreft kwartaal 4 (deel 2) van week 40 tot en met 
week 52 wordt vastgesteld op 1 artikel en voor de som van 265 euro uitvoerbaar verklaard.  

6 Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting geheven op de voor de 
bestemmeling kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-
redactioneel drukwerk. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX wordt aangenomen. 

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning met carport op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie D nr 319G, ter plaatse Endepoelstraat 31 aan Vos 
Hannelore - OMV_2021037579 

  

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van de 
bestaande bebouwing, het kappen van een boom en het bouwen van 
een tweewoonst op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 
sectie A nrs 542H en 544R, ter plaatse Nieuwstraat 44 aan Willems 
Kobe, Willems Julie en De Greef Mara - OMV_2020175753 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouw van een 
ééngezinswoning en regularisatie van bestaande aanbouw op een 
perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 sectie B nrs. 379E, 379F en 
379G, ter plaatse Neerstraat 21 aan Alexandre Lambert en Renske 
Poelmans - OMV_2020178940 

Omgeving 

10 Masterplan binnengebied tussen de Markt en de Guldensporenlaan - 
standpunt ontwikkelingsvisie voorontwerp 202103 
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Lokale economie 

11 Aanvraag standplaats slagerijwagen aan de kerk te Schulen. 

Het schepencollege verleent toestemming aan XXX tot plaatsing van een slagerijwagen / verkoopwagen ter hoogte 
van de rode brievenbus van Bpost. 

12 Bespreking codex politieverordeningen van stad Hasselt en 
bespreking in hoeverre deze toepasbaar zijn binnen het grondgebied 
van Herk-de-Stad. 

Het schepencollege wenst voorbehoud te maken op de artikels uit de codex politieverordeningen van de gemeente 
Hasselt met enkele daarbij horende opmerkingen op de artikelen 256 tot en met 304 van de politiecodex. 

13 Intrekking besluiten College van Burgemeester en Schepenen van 29 
maart 2021 met betrekking tot de bespreking van het afsluiten centrum 
op 1 en 2 mei 2021 als steunmaatregel voor de Herkse HORECA en van 
19 april 2021 met betrekking tot de goedkeuring van de wijziging van 
de datum voor het afsluiten van het centrum op 1 en 2 mei 2021 naar 8 
en 9 mei 2021 als steunmaatregel voor de Herkse HORECA. 

Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 maart 2021 met betrekking tot de bespreking 
van het afsluiten centrum op 1 en 2 mei 2021 als steunmaatregel voor de Herkse HORECA wordt ingetrokken en 
gewijzigd naar 8 en 9 mei 2021. 

14 Bespreking afsluiten centrum op 8 en 9 mei 2021 als steunmaatregel 
voor de Herkse HORECA. 

Het schepencollege gaat akkoord om een straat en een parkeerplaats vrij van verkeer te maken van 8 mei 2021 om 
16 uur tot 9 mei 2021 om 24 uur zodat er grotere terrassen geplaatst kunnen worden door de HORECA-uitbaters, 
tenzij de Nationale Veiligheidsraad of de federale regering nieuwe COVID-19-maatregelen afkondigt en dat in dat 
geval 8 en 9 mei 2021 wordt gewijzigd naar het eerste weekend dat direct volgt op de opening van de HORECA of 
het weekend van de opening van de HORECA zelf als dit een weekend is. 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 2022: Goedkeuring reglement 
betreffende pop-up horeca. 

Dit punt werd verdaagd. 

Mobiliteit 

16 Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer 
en de handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie van 
een wielerwedstrijd voor nieuwelingen heren/dames op donderdag 13 
mei 2021 te Herk-de-Stad 

De wielerwedstrijd is afgelast; agendapunt werd verworpen. 

17 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
opening van de horeca op 8 en 9 mei 2021. 
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Het schepencollege gaat akkoord om tijdens de opening van de HORECA op zaterdag 8 mei 2021 van 16:00 
zondag 9 mei 2021 24:00 het voertuigenverkeer te verbieden in de Hofstraat vanaf de Zoutbrugstraat tot aan de 
Sint-Maartenstraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Zoutbrugstraat en het Wendelenplein. 

TD - openbare werken 

18 Gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden 
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij 
bestaande particuliere woningen 

Het schepencollege gaat akkoord om voor de aanleg van gescheiden riolering met 100% verplichte afkoppeling een 
toelage uit te betalen: 

19 Beslissing aankoop erosiebufferbekkengrond  - Hoogbosstraat, ikv de 
realisatie wegenis- en rioleringswerken Kleine Kruisstraat en 
Amandinaweg 

Dit punt werd verdaagd. 

Vrije Tijd 

20 Registratie opvangvragen Kinderloket via de gemeentelijke website 

Het schepencollege gaat akkoord met de mogelijkheid om opvangvragen van ouders van kinderen van 0 tot 3 jaar 
via de gemeentelijke website te laten registreren. 

21 Verzending brochure ' blijf gezond' in het kader van de strijd tegen de 
eenzaamheid bij 75-plussers wegens Covid-19 

Het schepencollege stemt in met de opmaak en verzending via mailhandling van een brochure 'Blijf gezond' naar 
alle 75-plussers; 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van 21 juni 2021: vervanging 
tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor duurzame evenementen 

Dit punt werd verdaagd. 

Jeugd 

23 Speelmobiel zomer 2021 

Het schepencollege verleent toestemming voor de organisatie van een speelmobiel tijdens de zomervakantie. 

Sport 

24 Aankoop signalisatie i.k.v. uitvoering fase 1 project 10.000 stappen 

Dit punt werd verdaagd. 

Interne zaken 

Burgerzaken 
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25 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

26 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Staf 

Projecten 

27 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-
10017 'uitvoeren van drukwerken van gemeente en OCMW Herk-de-
Stad voor de duur van 1 jaar'. 

Het schepencollege verleent haar goedkeuring aan het bestek met nummer 2021-10017 'uitvoeren van drukwerken 
van gemeente en OCMW Herk-de-Stad voor de duur van 1 jaar', eventueel twee keer verlengbaar met een jaar. 

Personeel 

28 Hervatting bevorderingsprocedure voor de functie van deskundige 
milieu. 

Meldingen 

29 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

30 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 

 


