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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 06 januari 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen 2019/1161 tot en met 2019/1163 voor het dienstjaar 2019 en 
bestelbonnen genummerd 2020/30 en 2020/31 voor het dienstjaar 2020 waarvoor er op de jaarbudgetrekening 
voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/4218 tot en met 2019/4232. 
 

Grondgebiedszaken 

4 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
loods en het stallen/reinigen van 3 landbouwvoertuigen op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C perceel 811A ter plaatse 
gekend als Terbermenweg 52 aan Davy Vandereyt 
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Omgeving 

5 Aktename van een melding van Schrijnwerkerij Vos BVBA voor 
hernieuwing vergunning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 Sectie A nr 244L ter plaatse Industrieweg 1319 

  

6 Aktename van een melding van Marnix Vandersmissen voor een 
bronbemaling op een perceel met kadastrale gegevens 1 sectie C nr. 
540H ter plaatse Smolderstraat 34 

  

7 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld 
tegen de aflevering van een omgevingsvergunning voor de aanleg van 
amfibieënpoelen voor de kamsalamender in het Schulensbroek in 
Herk-de-Stad. 

Het oorspronkelijke advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 07/10/2019 voor de aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor de aanleg van amfibieënpoelen voor de kamsalamander in het Schulensbroek op een 
perceel met kadastrale gegevens 71024, sectie A, nrs. 218e, 219a, 222b wordt enerzijds bevestigd en anderzijds 
aangevuld als volgt: 
Het college  
-kan zich niet akkoord verklaren met de reeds uitgevoerde kapwerken minstens op het vroegere deel A222/B van 
het huidige perceel A222B, 
-het aanbevolen vindt dat de effectief uitgevoerde kappingen en ontbossing worden getoetst aan het MB houdende 
de uitbreiding van het erkend natuurreservaat 'Schulensbroek' (nr. E-115) van 27 maart 2019; 
-en dat voor ontbossing die er mogelijk gebeurd is op de percelen met kadastrale gegevens 71024, sectie A, nrs. 
218e, 219a die het voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag er evenmin een ontheffing is gebeurd door het 
genoemde ministeriële besluit van 27 maart 2019 houdende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat het 
Schulensbroek 
- kan zich niet akkoord kan verklaren met de gevraagde omgevingsvergunning in de mate er sprake is van een 
potentiële hydrologische impact op de percelen landbouwgebied buiten het visiegebied, cfr. de voorwaarde 
opgelegd in het MB in artikel 3§1, 2de lid, 3° meer bepaald: 'Bij de uitvoering van maatregelen die het 
grondwaterpeil, de hydrologie of de structuur van waterlopen wijzigen , mag er geen vernatting of een ander 
negatief effect optreden op landbouwgronden buiten het visiegebied'. 

TD-U 

8 Onderhoud wegen dienstjaar 2019 (Schoolstraat e.a.) - Goedkeuring 
eindafrekening en voorlopige oplevering - 2018-7673 

Het schepencollege gaat akkoord met de eindafrekening van de opdracht ‘Onderhoud wegen dienstjaar 2019 
(Schoolstraat e.a.)', waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 176.685,59 excl. btw of € 213.789,56 
incl. 21% btw. 
Het schepencollege gaat akkoord met de voorlopige oplevering van de opdracht ‘Onderhoud wegen dienstjaar 2019 
(Schoolstraat e.a.)'. 
 

9 Onderhoud wegen in asfalt dienstjaar 2018 (Schoolstraat e.a.) - 
Goedkeuring definitieve oplevering - 2017-6515 

Het schepencollege gaat akkoord met de definitieve oplevering van de opdracht 'Onderhoud wegen in asfalt 
dienstjaar 2018 (Schoolstraat e.a.)’. 
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10 Buitengewone herstelling Asfaltwegen 2017: Kerkstraat e.a. - 
Goedkeuring definitieve oplevering - 2017-6056 

Het schepencollege gaat akkoord met de definitieve oplevering van de opdracht 'Buitengewone herstelling 
asfaltwegen 2017 : Kerkstraat e.a.'. 
 

Staf 

Secretariaat 

11 Logistieke ondersteuning 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een Nieuwjaarsdrink in de Lindestraat op 18 januari 2020, 
door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
 

Meldingen 

12 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

13 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


