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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 25 mei 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 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen genummerd S/2020/345 en 
S/2020/346. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/327 tot en met 
S/2020/335. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 
van S/2020/1189 tot en met S/2020/1220; de aanrekeningen, geboekt via journaal VK1 genummerd S/2020/5630. 

Financiën 
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5 Uitbetaling mantelzorgtoelage 1ste kwartaal 2020 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage ten bedrage van 3 370,00 Euro voor het eerste kwartaal 2020 
wordt goedgekeurd. 
  

6 Urnengrafconcessie 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Berbroek, wordt toegestaan 
voor begraving van XXX. 
  

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 sectie A nr 
359P, ter plaatse Paulusstraat 21 aan Wendy Bollen en Maarten Poels - 
OMV_2019163237 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

  

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr 944Y, ter 
plaatse Smolderstraat zn aan Jeuris Jonathan en Kwanten Tiana - 
OMV-2020003913 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

  

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van 
gebouwen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A 
nr 539S + 539R, ter plaatse Onze Lieve Vrouwstraat 15 aan Ballet 
Denise - OMV-2020022541 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

  

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie A nr 481B2 
en 481C2, ter plaatse Stationsstraat 14 aan Vandersmissen Tom - OMV-
2020031406 

Gert Vandersmissen, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 
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11 Ter agendering op de gemeenteraad van 22 juni 2020: samenstelling 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 

Dit punt werd verdaagd. 

Milieu 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2020: 
PG Leader Haspengouw - Goedkeuring jaarverslag 2019 en 
jaarrekening 2019. 

TD-P 

13 Beslissing toekomstige huisvesting wijkpost politie te Herk-de-Stad 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huurovereenkomst voor het huisvesten van de wijkpost 
van politiezone Limburg Regio Hoofdstad op te zeggen en in overleg te gaan met politiezone Limburg Regio 
Hoofdstad om mee in te stappen in het gefaseerde ontwikkelingsplan voor de site NAC - Markt 19. 

Mobiliteit 

14 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van de speelstraten in Herk-de-Stad in juli en 
augustus 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat voorwaardelijk akkoord om tijdens de organisatie van de 
speelstraten in Herk-de-Stad de deelnemende straten af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer uitgezonderd 
plaatselijk verkeer en hulpdiensten, telkens van 10u tot 21u: 

• Hoogstraat:                                            elk weekend in juli en augustus 

• Kleinstraat:                                             04-05/07, 18-19/07, 01-02/08, 15-16/08, 29-30/08 

• Voetbogenstraat:                                    van 19 juli tem 9 augustus 

• Meester Mintenplein:                               van 27 juni tem 18 juli 

• Herkenrodestraat 14-24:                          van 10 tem 31 augustus 

• Zevenheldenlaan:                                    20-24/07, 27-31/07, 03-07/08, 10-14/08 

• Lazerijstraat:                                           van 1 tem 22 juli 

• Henri Knutsplein 9-16:                             van 3 tem 23 augustus 

• Broekstraat 2-32:                                    van 10 tem 30 augustus 

Vrije Tijd 

15 Annulering gemeentelijke evenementen i.h.k.v. de strijd tegen het 
corona Covid-19 virus 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de annulering van alle gemeentelijke evenementen 
die gepland zijn voor 30 juni 2020 en stemt in met het voorstel om volgende evenementen die gepland zijn tussen 1 
juli en 31 augustus te annuleren: startdag speelpleinwerking (3/7)en prieelconcert (9/7); 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om volgende evenementen die gepland 
zijn tussen 1 juli en 31 augustus voorlopig te behouden: mountainbike toertocht Herker- en Demervallei (16/8), 
slotdag speelpleinwerking (17/8) en Herk Geniet! (30/8) en het voorstel om de evenementen die gepland zijn na 1 
september voorlopig te behouden; 
Deze beslissing zal echter opnieuw geëvalueerd worden indien nieuwe elementen daar aanleiding toe geven. 
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16 Principiële goedkeuring ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen 
en clubs in de strijd tegen het corona Covid-19 virus 

Dit punt werd verdaagd. 

Jeugd 

17 Speelstraten 2020 

Het college van burgemeester en schepenen gaat voorwaardelijk akkoord met het organiseren van speelstraten in 
de zomer in de volgende 9 straten/straatdelen: 

• Het Meester Mintenplein 

• De Herkenrodestraat Huisnr 14-24 

• De Voetbogenstraat 

• Het Henri Knutsplein Huisnr 9-16 

• De Kleinstraat 

• De Hoogstraat 

• De Zevenheldenlaan 

• De Lazerijstraat 

• De Broekstraat Huisnr 2 - 32 

Interne zaken 

Burgerzaken 

18 Schrapping uit het wachtregister van ambtswege 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om XXX ambtshalve te schrappen uit het wachtregister. 

Staf 

Secretariaat 

19 Verslag kerkraad Sint-Martinus op 15 april 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van 
Sint-Martinus Herk-de-Stad van 15 april 2020. 

Personeel 

20 Toestemming stage leerling 6de jaar verzorging Sint-Martinusscholen 
bij De Speeldoos. 

21 Vervroeging ontslag technisch beambte groendienst in onderling 
overleg. 

Meldingen 
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22 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

23 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

24 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

25 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 

 


