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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 12 maart 2018

In opdracht:

Zitting van 12 maart 2018

Aanwezig Michel Laenen, Voorzitter

Bart Gruyters, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Lo Guypen, Wim Berden, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Schepenen

Karolien Grosemans, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Danny Pauly, Ivan Boesmans, Bert Moyaers, Guido Ector, Stephan Stevens, Sofie De 
Waele, Steve Orens, Jimmy Graulus, Thomas Vanwing, Kristof Claes, Jan Vanschoonbeek, Niko Smeets, 
Bjorn Lambrechts, Noella Lowet, Sandra Moelans, Raadsleden

Nathalie Creten, Stadssecretaris

Verontschuldigd

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Bijkomend agendapunt Open Vld-fractie: Voorstel tot aanpassing van het reglement voor 
logistieke ondersteuning ter stimulering van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten en evenementen 
voor goede doelen.

Feiten en context
Sinds de introductie van het reglement voor logistieke ondersteuning in 2002 worden er in Herk-de-Stad heel wat 
wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten georganiseerd, vaak met ondersteuning door de gemeentelijke uitleendienst. 
Zo’n initiatieven verbinden mensen, brengen ze dichter bij elkaar en gaan de verzuring tegen. Hierin heeft het 
reglement haar doel niet gemist.
Anno 2018, en in toenemende mate in het zog van het steeds toenemende succes van Studio Brussels Warmste 
Week, heeft maatschappelijk engagement ook haar weg gevonden naar spontane buurtinitiatieven. Zo werd er 
tijdens de laatste editie van de Warmste Week in 2017 via ontelbare lokale acties, klein en groot, een recordbedrag 
van € 10 846 566 voor 100 goede doelen opgehaald.
De Herkse bevolking en ook het stadsbestuur hebben hier een steentje toe bijgedragen.  Maar omdat dit soort 
initiatieven niet alleen geprezen, maar zelfs ook dienen aangemoedigd te worden omwille van hun bijdrage tot een 
warmere maatschappij waar solidariteit hoogtij viert, stellen wij voor om het reglement voor logistieke ondersteuning 
ter stimulering van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten uit te breiden voor goede doelen.
Voorstel tot wijziging van het reglement van 10 januari 2002 :
 De titel van het reglement aan te passen als volgt:
“Het reglement voor logistieke ondersteuning ter stimulering van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten en van 
evenementen ten voordele van goede doelen.”
 Het reglement aan te passen als volgt:
“Artikel 1
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1. Voor de organisatie van een wijk-, buurt-, plein- en straatfeest of een evenement ten voordele van een goed doel 
gratis uitleenmateriaal ter beschikking te stellen voor een uitleenbedrag gelijk aan 75 euro, voor zover het materiaal 
ter beschikking is op de stedelijke uitleendienst.
 
2. De tegenwaarde van het aangevraagde uitleenmateriaal zal nooit in geld uitbetaald worden.
 
3. De afhaling en terugbrenging van de uitgeleende materialen dient te gebeuren door de ontlener, zoals vermeld in 
het uitleenreglement.
 
4. Elke wijk, buurt, straat, gedeelte ervan, plein of initiatiefnemer van een evenement ten voordele van een goed 
doel kan slechts één keer per kalenderjaar beroep doen op het voordeel vermeld onder nr. 1.
 
5. Privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten van het voordeel vermeld onder nr. 1.
 
6. De initiatiefnemers van een wijk-, buurt-, plein- of straatfeest moeten woonachtig zijn in de betrokken straat of 
plein.  De initiatiefnemers van een evenement ten voordele van een goed doel moeten woonachtig zijn in Herk-de-
Stad.
 
7. Het ingediende project voor een wijk-, buurt-, plein- of straatfeest moet zich richten tot alle inwoners van de 
bedoelde wijk, buurt, straat, gedeelte ervan, plein of als het een evenement ten voordele van een goed doel betreft 
moet het open staan voor de volledige bevolking zonder enig onderscheid van ras, kleur, geslacht of overtuiging.
 
8. Elke aanvraag dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14 en 
moet volgende gegevens omvatten:
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers;
- plaats en datum van de activiteit;
- deelnameprijs;
- beoogde doelgroep (wijk, buurt, straat of plein) of beoogde goed doel.
De aanvraag dient ten laatste 30 dagen vòòr het evenement ingediend te zijn. Indien een politiereglement dient 
opgemaakt te worden om een straat of een gedeelte ervan af te sluiten, dient de aanvraag drie maanden vòòr de 
activiteit gedaan te worden;
 
Artikel 2.
De informatiedienst te verzoeken via het gemeentelijk informatieblad en de Belleman de mogelijkheid van deze 
logistieke ondersteuning van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten of een evenement ten voordele van een goed doel 
kenbaar te maken aan de organisators van deze feesten.
 
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 28 van het decreet van 28 april 1993 mee te delen aan Mevrouw 
de Provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit raadsbesluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt 
aan:
- de stedelijke uitleendienst;
- de stedelijke informatiedienst;
- de financiële dienst.”

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat buurtactiviteiten die de verzuring tegen gaan dienen gestimuleerd te worden;
 
Overwegende dat voor iedere buurtvereniging of organisator van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten en 
evenementen ten voordele van een goed doel dezelfde regeling dient getroffen te worden;
 
Gelet op de noodzaak hiervoor het reglement voor logistieke ondersteuning ter stimulering van wijk-, buurt-, plein- 
en straatfeesten, goedgekeurd bij raadsbesluit van 10 juni 2002 aan te passen;

Wettelijke motivering
Gelet op het uitleenreglement, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2011, gewijzigd bij 
raadsbesluit van 13 mei 2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
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Amendementen
Gelet op het voorstel van fractieleider Moyaers Bert, namens de sp.a-fractie, tot amendering van het beslissend 
gedeelte als volgt:
aanvankelijk punt: 
"Artikel 1 
1. Voor de organisatie van een wijk-, buurt-, plein- en straatfeest of een evenement ten voordele van een goed doel 
gratis uitleenmateriaal ter beschikking te stellen voor een uitleenbedrag gelijk aan 75 euro, voor zover het materiaal 
ter beschikking is op de stedelijke uitleendienst."
te wijzigen als volgt:
"Artikel 1 
1. Voor de organisatie van een wijk-, buurt-, plein- en straatfeest of een evenement ten voordele van een goed doel 
gratis uitleenmateriaal ter beschikking te stellen voor een uitleenbedrag gelijk aan 100 euro, voor zover het 
materiaal ter beschikking is op de stedelijke uitleendienst."
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van de beslissing 
op verzoek en volgens voorstel van fractieleider Moyaers Bert, namens de sp.a-fractie waarbij een ja-stem het 
amendement ondersteunt en een neen-stem het amendement verwerpt;
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van de beslissing volgens voorstel van 
fractieleider Moyaers Bert, namens de sp.a-fractie:
7 stemmen voor: raadsleden Vandenrijt, Boesmans, Moyaers, Ector, Stevens, De Waele en Vanschoonbeek.
12 stemmen tegen: burgemeester Gruyters, schepenen Vanleeuw, Guypen, Vandersmissen, Berden Marijke, 
raadsleden Graulus, Vanwing, Claes, Lambrechts, Lowet, Moelans en Laenen.
4 onthoudingen: raadsleden Berden Wim, Pauly, Orens en Smeets
Het voorstel van amendering van de beslissing op verzoek en volgens voorstel van fractieleider Moyaers Bert, 
namens de sp.a-fractie, wordt verworpen.

Stemming:
Met 15 stemmen voor (Bart Gruyters, Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Noel Vandenrijt, Ivan 
Boesmans, Guido Ector, Stephan Stevens, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Thomas Vanwing, Kristof Claes, Jan 
Vanschoonbeek, Noella Lowet, Sandra Moelans), 8 onthoudingen (Michel Laenen, Lo Guypen, Wim Berden, Danny 
Pauly, Bert Moyaers, Steve Orens, Niko Smeets, Bjorn Lambrechts)

Beslissing:

Artikel 1.
Navolgend gewijzigd reglement goed te keuren:

"Het reglement voor logistieke ondersteuning ter stimulering van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten en van 
evenementen ten voordele van goede doelen.
Artikel 1
1. Voor de organisatie van een wijk-, buurt-, plein- en straatfeest of een evenement ten voordele van een goed 
doel gratis uitleenmateriaal ter beschikking te stellen voor een uitleenbedrag gelijk aan 75 euro, voor zover het 
materiaal ter beschikking is op de stedelijke uitleendienst.
 
2. De tegenwaarde van het aangevraagde uitleenmateriaal zal nooit in geld uitbetaald worden.
 
 3. De afhaling en terugbrenging van de uitgeleende materialen dient te gebeuren door de ontlener, zoals 
vermeld in het uitleenreglement.
 
 4. Elke wijk, buurt, straat, gedeelte ervan, plein of initiatiefnemer van een evenement ten voordele van een 
goed doel kan slechts één keer per kalenderjaar beroep doen op het voordeel vermeld onder nr. 1.
 
 5. Privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten van het voordeel vermeld onder nr. 1.
 
 6. De initiatiefnemers van een wijk-, buurt-, plein- of straatfeest moeten woonachtig zijn in de betrokken straat 
of plein.  De initiatiefnemers van een evenement ten voordele van een goed doel moeten woonachtig zijn in 
Herk-de-Stad.
 
7. Het ingediende project voor een wijk-, buurt-, plein- of straatfeest moet zich richten tot alle inwoners van de 
bedoelde wijk, buurt, straat, gedeelte ervan, plein of als het een evenement ten voordele van een goed doel 
betreft, moet het open staan voor de volledige bevolking zonder enig onderscheid van ras, kleur, geslacht of 
overtuiging.
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8. Elke aanvraag dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14 
en moet volgende gegevens omvatten:
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers;
- plaats en datum van de activiteit;
- deelnameprijs;
- beoogde doelgroep (wijk, buurt, straat of plein) of beoogde goed doel.
De aanvraag dient ten laatste 30 dagen vòòr het evenement ingediend te zijn. Indien een politiereglement dient 
opgemaakt te worden om een straat of een gedeelte ervan af te sluiten, dient de aanvraag drie maanden vòòr 
de activiteit gedaan te worden.
Artikel 2.
De informatiedienst te verzoeken via het gemeentelijk informatieblad de mogelijkheid van deze logistieke 
ondersteuning van wijk-, buurt-, plein- en straatfeesten of een evenement ten voordele van een goed doel 
kenbaar te maken.
Artikel 3.
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd bij raadsbesluit van 10 juni 2002."

Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit raadsbesluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- de stedelijke uitleendienst;
- de stedelijke informatiedienst;
- de dienst financiën.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Stadssecretaris

Michel Laenen
W.g. Voorzitter
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