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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 8 maart 2021 werden navolgende besluiten genomen: 
 

Openbaar 

Vorig verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
Met algemene stemmen werd het verslag van 8 februari 2021 goedgekeurd. 

Toelichting 

2. Mara Steegmans:toelichting bij het buurtanalyserapport over Schakkebroek in het kader van het project 
Buurtgerichte Zorg. 
Er werd kennis genomen van de toelichting bij het buurtanalyserapport over Schakkebroek in het kader 
van het project Buurtgerichte Zorg. 

Secretariaat. 

3. Buurtanalyserapport en actieplan Buurtgerichte Zorg Schakkebroek. 
Er werd kennis genomen van het buurtanalyserapport en actieplan Buurtgerichte Zorg Schakkebroek. 

Grondgebiedszaken 

TD-P 
4. Goedkeuring addendum aan het goedgekeurd projectcontract Fluvius 'herinrichting politiegebouw tot 

nieuw administratief centrum (NAC)'. 
Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen werd het addendum aan het goedgekeurd projectcontract 
Fluvius 'herinrichting politiegebouw tot nieuw administratief centrum (NAC)', goedgekeurd. 

5. Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Amandinaweg - goedkeuring offerte Fluvius. 
Met algemene stemmen werd de offerte van Fluvius voor het ondergronds brengen van 
laagspanningsnet in de Amandinaweg, goedgekeurd. 

6. Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Keernestraat - goedkeuring offerte Fluvius. 
Met algemene stemmen werd de offerte van Fluvius voor het ondergronds brengen van 
laagspanningsnet in de Keernestraat, goedgekeurd. 

7. Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Pastorijstraat - goedkeuring offerte Fluvius. 
Met algemene stemmen werd de offerte van Fluvius voor het ondergronds brengen van 
laagspanningsnet in de Pastorijstraat, goedgekeurd. 

Vrije Tijd 

8. Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Herk-de-Stad/Lummen. 
Met algemene stemmen werden de gebruiksvoorwaarden UitPAS goedgekeurd. 

Staf 

Communicatie 
9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst digital signage S-Lim met het oog op aankoop LED-borden. 

Met algemene stemmen werd de samenwerkingsovereenkomst digital signage S-Lim met het oog op 
aankoop LED-borden, goedgekeurd. 

Secretariaat 
10. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 

Met algemene stemmen werd het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging deelplatform 
MIDWEST-LIM, goedgekeurd. 
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Kennisname 

11. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
Er werd kennis genomen van de notulen RVB Fluvius o.v. 

Kennisname briefwisseling 
Er was geen briefwisseling ter kennisgeving. 

Bijkomende agendapunten 

1. Onveilige verkeerssituatie aan Campus Amandina. 
Er werd kennis genomen van de vragen en de antwoorden hierop gegeven door de betrokken schepen. 
 

2. Zomerscholen in Herk-de-Stad 
      Er werd kennis genomen van de vragen en de antwoorden hierop gegeven door de betrokken schepen. 

 
3. Verkeerssituatie Grote Baan 
      Er werd kennis genomen van de vragen en de antwoorden hierop gegeven door de betrokken schepen. 

 
4. Grondwaterwinning Olmenhof 
      Er werd kennis genomen van de vragen en de antwoorden hierop gegeven door de betrokken schepen. 

 
5. Subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen  

Met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen werd dit punt niet goedgekeurd wegens reeds in uitvoering. 
 
6. Projectsubsidies voor fietsinfrastructuur  
      Er werd kennis genomen van de vragen en de antwoorden hierop gegeven door de betrokken schepen. 
 
 

 
 

 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
Plaatsvervangend Algemeen Directeur,                           De voorzitter, 
B. Bastijns                   L. Michiels 
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