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BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
schepenen 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 17 februari 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 

 

Allerlei 

1 16.30u. : Voorstelling Nuhma door de heer Kelchtermans 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 10 februari 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

De bestelaanvraag 2020/143 wordt niet goedgekeurd door het schepencollege. De bestelaanvragen genummerd 
2020/167 en 2020/168 worden goedgekeurd. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van 2020/135 tot en met 2020/160 worden goedgekeurd. 

 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

De aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 2019/4890, 2019/4897 en 2019/4898, de aanrekeningen, 
geboekt via journaal AK2, genummerd 2019/94 en 2019/95, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, 
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genummerd van 2020/118 tot en met 2020/163 maar met uitzondering van aanrekening nummer S/AK1/2020/131 
en S/AK1/2020/132, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd van 2020/1 tot en met 2020/8 en de 
aanrekeningen genummerd 2020/14 worden goedgekeurd. 
  

Grondgebiedszaken 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de 
voorgevel op een perceel kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 
perceel 297G ter plaatse als Herkenrodestraat 1 aan Marsée Jessie - 
OMV_2020008339 

Omgeving 

7 Principieel standpunt bij de dadingsvoorstellen XXX e.a. en XXX e.a. 
over de zaak bij de raad van state betreffende het RUP Daelemveld 

Het College neemt principieel volgend standpunt in voor de verdere uitwerking van dadingsvoorstellen voor het 
intrekken van de lopende procedures bij de Raad van State in verband met het RUP Daelemveld: 
 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2020 : Goedkeuring 
aanpassing samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse 
ReconversieMaatschappij (LRM) 

Dit punt werd verdaagd 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
veranda op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B 
nrs. 13C, afdeling 1 sectie C nrs. 827F en 827E, ter plaatse 
Terbermenweg 76, aan Tom Van Hove en Sarah Janssens. 
OMV_2019156727 

10 Standpunt college betreffende Guldensporenlaan en standpunt college 
betreffende ontwikkeling Driespoortweg 2 

Dit punt werd verdaagd 

Milieu 

11 Ter agendering gemeenteraad maart - goedkeuring klimaatactieplan 
2030 

TD-U 

12 Aankoop 2 mobiele camera's 'toetreding raamovereenkomst' - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 2019-8613 
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Er wordt beroep gedaan op de raamovereenkomst van Lokale Politiezone Pajottenland voor de overheidsopdracht 
'Aankoop 2 mobiele camera's'. 
 

Mobiliteit 

13 Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer 
en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid van de 
organisatie van de stratenloop 'Herk Loopt' op zondag 19 april 2020. 

Het schepencollege keurt het politiereglement van het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de organisatie van de stratenloop ‘Herk Loopt’ op zondag 19 april 2020 goed. Van 9.30 tot 18.00 
uur is de volgende regeling van toepassing: 

• De Diestsestraat na de inrit van de Carrefour en de Markt wordt onttrekken aan alle 
motorvoertuigenverkeer: Het verkeer komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dokter 
Vanweddingenlaan. 

• Een parkeer- en stationeerverbod wordt ingevoerd op het marktplein en de Diestsestraat tot aan de kerk 
Van 12.00 tot 18.00 uur geldt een parkeer- en stationeerverbod op het Wendelenplein en de parkeerplaatsen 
grenzend aan de Markt. 
 
Op zondag 19 april 2020 wordt van 12.00 tot 18.00 alle gemotoriseerd verkeer verboden in: 

• gans het centrum binnen de lusweg. 

• De Kleine Hoolstraat van de Pikkeleerstraat tot aan de Sint-Truidersteenweg. 

• De Bommerbergstraat. 

• De Pikkeleerstraat vanaf de uitrit parking voetbal tot aan de Kleine Hoolstraat. 
Op zondag 19 april 2020 wordt van 14:30 tot 18:30 alle gemotoriseerd verkeer verboden in: 

• De Oude Straat 
Op zondag 19 april 2020 wordt van 14.30 tot 18.00 alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, 
verboden in: 

• de Diestsesteenweg.  
Hiervoor zal de voorsorteerstrook op de N2 komende van Halen t.h.v. de Diestsesteenweg afgesloten 
worden. 

Het plaatselijk verkeer op de lusweg blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N2. 
 
In de Vezerlaan, de Veearts Strauvenlaan en de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de Pikkeleerstraat wordt het 
verkeer, zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer, gescheiden van de deelnemers door het plaatsen 
van nadars en rood-wit lint tussen de wegverharding en het fietspad aan de kant van de pare huisnummers. 
In de Vezerlaan, de Veearts Strauvenlaan en de Dr. Vanweddingenlaan tot aan het kruispunt met de Pikkeleerstraat 
aan de buitenzijde van de lusweg wordt het fietsverkeer in twee richtingen ingesteld en wordt er een 
oversteekplaats voorzien in de Dr. Vanweddingenlaan ter hoogte van de Pikkeleerstraat en in de Vezerlaan ter 
hoogte van het Pater Vanwingplein. De fietsers komende van de Hasseltsesteenweg worden omgeleid via de 
Guldensporenlaan. 
 
Ter gelegenheid van de organisatie van 'Herk Loopt' wordt op zondag 19 april 2020 van 12.00 tot 18.00 uur 
eenrichtingsverkeer ingevoerd met de richting van de wedstrijd mee: 

• In de Pikkeleerstraat vanaf de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de Kleine Hoolstraat in de richting van de 
Kleine Hoolstraat. 

• In de Kleine Hoolstraat vanaf de Pikkeleerstraat tot aan de Grote Hoolstraat in de richting van de Grote 
Hoolstraat. 

• In de Grote Hoolstraat vanaf de Kleine Hoolstraat tot aan de Bommerbergweg in de richting van de 
Bommerbergweg. 

• In de Keernestraat vanaf de Bommerbergweg tot aan de Oude Straat in de richting van de Oude Straat. 
Op bovenvermelde straten wordt het verkeer gescheiden van de deelnemers door het plaatsen van nadars en rood-
wit lint in het midden van de weg. De deelnemers lopen links van de weg in de Pikkeleerstraat, de Kleine Hoolstraat 
en de Grote Hoolstraat en rechts van de weg in de Keernestraat en Diestsesteenweg. Elke invalsweg en kruispunt 
op het parcours wordt bemand met een seingever. Nadat de wedstrijd is afgelopen wordt de weg terug opengesteld 
voor alle verkeer. 
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14 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie 
van een tentfuif door Chiro Arika op het parkeerterrein van de firma 
Haesevoets op de Industrieweg op 7 maart 2020. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor het verkeer en handhaving van de orde ter gelegenheid 
van de organisatie van een tentfuif door Chiro Arika op het parkeerterrein van de firma Haesevoets op de 
Industrieweg op 7 maart 2020 goed. Vanaf 7 maart 2020 20u00 tot 8 maart 2020 05u00 wordt een 
eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Industrieweg van nr. 1008 tot nr. 1101, van nr. 1101 tot nr. 1114 en van nr. 
1114 tot nr. 1008. Tijdens de organisatie van de tentfuif door Chiro Arika op 7 maart 2020 wordt vanaf 20u00 tot 8 
maart 2020 05u00 de Daelemstraat en de Industrieweg van nr. 1038 tot nr. 1098 afgesloten voor al het 
gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Er wordt een parkeerverbod uitgevaardigd langs de N2 
vanaf de Molenstraat mtp 59500 tot het kruispunt Industrieweg mtp 58880– N2 op 7 maart 2020 van 19u00 tot 8 
maart 2020 06u00. 
 

Vrije Tijd 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 maart 2020 : goedkeuring 
aanvraagdossier toetreding tot UITpas 

Erfgoed 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2020 : Onderzoeks- en 
participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot 
Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-8907 

Dit punt werd verdaagd 

Jeugd 

17 Evenementenaanvraag Equal Idiots Releaseshow - Korpsestraat 57, 
3540 Donk - 28 februari 2020 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Equal Idiots Releaseshow, een fuif in Korpsestraat 57, 3540 Donk te 
Herk-de-Stad op 28 februari 2020 vanaf 19:00 uur tot 00:00 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking verleend 
op de VLAREM I-wetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau > 95 dB(A). 

Staf 

18 Gebruik logo door JVGH op de shirts van de spelers 

Dit punt werd verdaagd 

Communicatie 

19 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de opdracht 
voor het drukken van 5900 exemplaren en het verspreiden van de 3540. 
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20 Upgrade website www.herk-de-stad.be 

Het schepencollege gaat akkoord met de upgrade van de gemeentelijke website, waarbij de kosten worden 
geraamd op: 
Eenmalige kosten:  
Opzetten basis Cityweb+: 4.843,75 euro, excl. BTW 
Terugkerende kosten: 
-          Hosting: gelijk aan bestaande 
-          Onderhoudscontract: gelijk aan bestaande 
-          SSL Certificaat (informatieveiligheidsoptie): 200 euro, excl. BTW 
Bijkomend wordt gekozen voor volgende opties: 
-           Migratie inhoud: 3.000 euro, excl. BTW 
-           Aanmaak nieuwsbrieven: 975 euro, excl. BTW 
  

21 Goedkeuring stadsapp via s-Lim 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de burgemeester en de algemeen directeur om 
de samenwerkingsovereenkomst met s-Lim over de vernieuwde stadsapp te ondertekenen. Er wordt ingetekend op 
de optie om via de stadsapp officiële attesten via Green Valley aan te vragen. Hieraan is een éénmalige kost van 
1.600 euro verbonden die wordt aangerekend op het verrekeningsrecht van s-Lim. Daarnaast is er een jaarlijkse 
kost van 900 euro aan verbonden. 
 

22 Adverteren in Primeur 

Het schepencollege gaat akkoord om in 2020 negen keer te adverteren in Primeur. De teksten voor publicatie in 
Primeur Magazine worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De inhoud 
bevat naast de activiteiten redactie en artikels zonder vermelding van mandatarissen.  
 

23 Goedkeuring teksten Primeur 

De teksten worden zonder wijzigingen aanvaard. 
 

Secretariaat 

24 Verslag kerkraad Sint-Jan-de-Doper Schulen op 27 november 2019 

  
Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Jan-de-Doper 
Schulen van 27 november 2019. 

Wonen in West-Limburg 

25 Aanbieding recht van voorkoop Vol 469 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand Oude 
straat 18, 3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 1, sectie A, perceelnr. 566 M. 
 
 



6 
 

26 Aanbieding recht van voorkoop VOL 451 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Kiezelweg 63, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 3, sectie B, perceelnr. 216A2. 
 
 

27 Jaarverslag WWL 2018: inhoudelijk en financieel verslag 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het verslag van de evaluatiestuurgroep van 
6/08/2019 van Wonen in West-Limburg dat bestaat uit een activiteitenverslag van 2018 en het verslag van het 
beheerscomité van Wonen in West-Limburg van 16/01/2020 dat het financiële verslag van 2018 bevat. 
 

Personeel 

28 Vaststelling individuele jaarwedde technisch beambte groendienst. 

29 Vaststelling individuele jaarwedde beambte onderhoud wegens 
indiensttreding. 

30 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de krokusvakantie 2020 

Er wordt een vergoeding toegekend van 20 euro voor de begeleiding van een voor- of namiddagactiviteit, 34,71 
euro voor het begeleiden van activiteiten in de voor- én namiddag en 25 euro voor het begeleiden van de 
filmnamiddag indien zij effectief meehelpen bij de opvang en begeleiding van de deelnemers aan de activiteiten van 
de dienst jeugd tijdens de krokusvakantie 2020. Het gaat in totaal om zeven vrijwilligers. 
 

31 Aanwerving beambten onderhoud ter opvulling van het voorziene 
urencontingent onderhoud. 

Meldingen 

32 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

33 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

34 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
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Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


