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BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
schepenen 
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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 20 juli 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

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

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, 
genummerd S/2020/465. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/437 tot en met S/2020/458 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is maar met 
uitzondering van bestelbon nummer S/2020/439 en S/2020/452. Bestelbon nummer S/2020/439 wordt niet 
aanvaard, bestelbon nummer S/2020/452 wordt verdaagd. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd van S/2019/256 tot en 
met S/2019/258 en de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/1744 tot en met 
S/2020/1832 en de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd S/2020/246 en S/2020/248. 

Financiën 
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5 Bezwaarschrift tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking 
2020. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX tegen de belasting op afvalinzameling en -verwerking wordt niet aanvaard. 
 

6 Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting geheven op de voor de 
bestemmeling kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-
redactioneel drukwerk. 

Het voormelde bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting geheven op de voor de bestemmeling kosteloze huis-
aan-huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk wordt niet aangenomen. 
 

7 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 9/07/2020 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 09/07/2020). 

Grondgebiedszaken 

8 Toegang tot perceel Herk-de-Stad, 1ste afdeling, sectie A, 
perceelnummer 506M met het oog op het voorzien van een voor de 
gemeenschap nuttige bestemming. 

Er wordt principieel akkoord gegaan dat een gedeelte van het perceel 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 506M, 
eigendom van de gemeente Herk-de-Stad en gelegen in een zone voor openbaar nut, ter beschikking wordt gesteld 
van Chiro Arika voor het oprichten van haar nieuwe lokalen. Er wordt principieel akkoord gegaan tot het opstarten 
van de onderhandelingen tot het verwerven van een toegangsweg vanuit de Kleine Hoolstraat naar het perceel 
afdeling Herk-de-Stad, sectie A, nr. gelegen aldaar met eigenaars van beide percelen. 

9 Aanstellen verantwoordelijke bekijken van camerabeelden 
sluikstortcamera's 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan drie personen werkzaam voor de gemeente Herk-de-Stad 
toegang om de beelden van de 2 mobiele camera's ter preventie van sluikstort en zwerfvuil te bekijken. 
 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwemvijver op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A 
nr 580E7, ter plaatse Onze Lieve Vrouwstraat 11 aan Aengeveld Pascal 
- OMV_2020051597 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
halfopen woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie B nr 731K, ter plaatse Amandinaweg 50/1 aan Pot Frederik en 
Sampermans Kim - OMV_2020066480 
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12 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
weigering van een omgevingsvergunning aan de heer Mees Patrick, 
voor de hernieuwing en verandering van een rundveebedrijf op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 2, sectie A, nr 156L en 160H, 
ter plaatse Vroentestraat 1 - OMV_2019160143 

Omgeving 

13 Principiële goedkeuring over de mogelijkheid van een windturbine 
project op het industrieterrein van Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd. 

14 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels Juni 2020 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van juni 2020.  

15 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Sint-Jorislaan 39, 3 afdeling, sectie C, nr. 514K 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond. 
 

16 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Kiezelweg 61-63, 3 afdeling, sectie B, nr. 215F en 216A2 

Het college van burgemeester en schepenen maakt opmerkingen die opgenomen moeten worden in de akte, 
betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond. Volgende tekst wordt opgenomen in de akte:  
'Voor de verdeling werd geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is geen zekerheid 
wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen 
die voor bewoning kan worden gebruikt.' 
  

17 Masterplan binnengebied tussen de Markt en de Guldensporenlaan - 
standpunt ontwikkelingsvisie voorontwerp 20170816 

Dit punt werd verdaagd. 

18 Aktename van een melding voor een bronbemaling voor het uitgraven 
van een kelder te  Pikkeleerstraat 77 en Rummenweg 27 op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr. 95E2 aan door Dirk De 
Coster en Wall Construct BVBA- OMV_2020089040 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding. 
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19 Aktename van een melding voor een bronbemaling voor de aanleg van 
riolering in de Stapstraat op een perceel met kadastrale gegevens zn 
ter Stapstraat aan Carmans NV - OMV_2020083307 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding. 
 

20 Aktename van een melding voor een elektriciteitscabine te Steenweg 
85-87 op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 sectie B nrs. 
20L, 22M en 22E aan Fluvius System Operator CV - OMV_2020092042 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding. 
 

Milieu 

21 Principiële goedkeuring om een hondenlosloopweide in te richten aan 
de Vezerlaan te Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd. 

  

Lokale economie 

22 Aanvraag toestemming plaatsing kermisfrituur vooraf aan kermissen. 

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020 wordt ingetrokken. Er wordt 
akkoord gegaan voor het plaatsen en het openen van de kermisfrituur op volgende data: 

• vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus 2020 

• vrijdag 14 augustus tot en met zondag 16 augustus 2020 

• vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 2020 

• vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september 2020. 
Paragraaf 2. 
De sluitingstijd van deze kermisfrituur wordt vastgelegd op 22 uur. 

Mobiliteit 

23 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 14 SEPTEMBER 
2020 
Advies over het Openbaar Vervoerplan 2021 vervoerregio Limburg 

24 Princiepsbeslissing invoeren enkelrichtingverkeer op een deel van de 
Kerkstraat 

Dit punt werd verdaagd. 

25 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
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organisatie van een straatfeest in de Kleinstraat op zaterdag 29 
augustus en zondag 30 augustus 2020. 

Het stadsbestuur stelt expliciet dat de toelating gebeurt onder de voorwaarde dat alle veiligheids- en 
hygiënemaatregelen en voorwaarden inzake covid-19 strikt worden nageleefd.  

26 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 straatbarbecue Endepoelstraat en Oppum op 
zaterdag 29 augustus 2020. 

Het stadsbestuur stelt expliciet dat deze toelating gebeurt onder de voorwaarde dat alle veiligheids- en 
hygiënemaatregelen en voorwaarden inzake covid-19 strikt worden nageleefd.  

Vrije Tijd 

27 Vervroegde en vereenvoudigde uitbetaling subsidie kwaliteitsvolle 
sportverenigingen werkjaar 2019-2020 ingevolge 
ondersteuningsmaatregelen n.a.v. coronapandemie 

Op basis van het uitgewerkt voorstel van de stedelijke sportdienst wordt aan navolgende verenigingen voor het 
werkjaar 2019 – 2020 volgende gemeentelijke subsidies vervroegd uitgekeerd: 
 
 a) Beleidssubsidies: Kwaliteitsvolle sportverenigingen zonder jeugdwerking. 
 Behalen van minimale score van 7/10 kwalitatieve criteria. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
b) 

Beleidssubsidies en impulssubsidies: Kwaliteitsvolle sportverenigingen met jeugdwerking. 

Sportclub Impulssubsidies Beleidssubsidies Totaal Rekeningnummer 

VC Herk-de-Stad 1402,44 2497,41 3899,85 BE17 3630 9560 1321 

TTC Schulen 2427,57 2733,15 5160,72 BE57 4515 1005 5135 

Tennisclub Sporta TC 2159,34 2243,50 4402,84 BE51 7350 0888 2962 

Turnkring Dasfun 282,08 1664,43 1946,51 BE47 8002 2623 3380 

  Sportclub bedrag rekeningnummer 

1 Veteranen Herk VC 76,5 BE85 0013 5865 0506 

2 Hondenschool Olmenhof 76,5 BE85 4519 5156 7106 

3 Kannemie 76,5 BE74 0012 8559 0207 

4 Ro-Hay 76,5 BE23 7310 2575 5491 

5 Jigo-Tai 76,5 BE09 0689 0882 5157 

6 Chakushin 76,5 BE33 0016 4020 6746 

7 Schuvoc Dames 76,5 BE48 9790 8041 5227 

8 Climbing Team Crux 76,5 BE06 7785 9101 7722 

9 Horizon Donk 76,5 BE03 9730 6101 8084 

10 De Berkentrappers 76,5 BE72 9730 7405 7716 

11 t Wielerkliekske 76,5 BE41 9731 5126 9110 

12 De Marathonfietsers 76,5 BE28 7351 0713 4868 

13 Ons Veloke 76,5 BE28 1030 4998 9020 

14 SWTC Schakkebroek 76,5 BE20 7451 5808 9356 

15 Blijf Jong Schulen Heren 76,5 BE93 2350 0674 7067 

16 De Herk 76,5 BE95 7350 1022 1158 

17 Hand in Hand Schulen 76,5 BE36 7350 1083 4581 

18 Sportvrienden H-d-S 76,5 BE33 0014 5839 9646 

19 De Venne 76,5 BE87 7350 5244 8894 

20 LRV Herk-de-Stad 76,5 BE32 7350 2711 2902 
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Schubad Herk 1411,62 2026,51 3438,13 BE39 8538 6512 2319 

Taekwondoclub PoongCha 457,09 1651,17 2108,26 BE22 7845 7173 9547 

Voetbalclub JVGH 2193,63 2785,30 4978,93  BE48 1030 4969 8727 

Voetbalclub Amandina VC 223,23 1277,49 1500,72 BE57 8805 6181 3135 

Cultuur 

28 Betoelaging 2019-2020 van de socio-culturele verenigingen 

Dit punt werd verdaagd. 

29 Betoelaging werkjaar 2020 aan de culturele zalen 

Dit punt werd verdaagd. 

Jeugd 

30 Weigering van de goedkeuring van een aanvraag voor een tuinfeest 
XXX - 25 juli 2020 - Dreefstraat 26, 3540 Donk 

Er wordt niet ingestemd met de organisatie van tuinfeest voor max 50 personen in Dreefstraat 26, 3540 Donk. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

31 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

32 Schrapping uit het wachtregister van ambtswege 

33 Ambtshalve schrapping 

34 Voorlopige inschrijving bevolkingsregister 

 
XXX wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van Herk-de-Stad op het adres Ekerstraat 5 bus 2 met de 
bemerking dat het gaat om een voorlopige inschrijving omdat de permanente bewoning van het vakantieverblijf 
gelegen in een recreatiegebied niet is toegelaten. 

35 Voorlopige inschrijving vreemdelingenregister 

XXX wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van Herk-de-Stad op het adres Ekerstraat 5 bus 2 met de 
bemerking dat het gaat om een voorlopige inschrijving omdat de permanente bewoning van het vakantieverblijf 
gelegen in een recreatiegebied niet is toegelaten. 
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ICT 

36 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020:  
Goedkeuring om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als 
opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst voor 
'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, 
lokale en provinciale besturen' (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326) 

Staf 

37 Aanstelling advocaat - Dossier aanvraag omgevingsvergunning 
groepswoningbouw Tamerpark 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een advocaat aan om het college te ondersteunen in het 
schrijven van een omgevingsvergunning van groepswoningbouw Tamerpark en het behartigen van de belangen 
nadien bij mogelijke procedures voor de raad van vergunningsbetwistingen en de raad van state. 

Secretariaat 

38 Kienspelvergunningen. 

Voor de organisatie van negen kienavonden wordt een vergunning verleend. 
 

39 Annulatie kienspelvergunning op 26 juli 2020. 

40 Kienspelvergunning op zondag 26 juli 2020 

Voor de organisatie van een kienavond op 26 juli 2020 wordt een vergunning verleend. 
 

Wonen in West-Limburg 

41 Aanbieding recht van voorkoop Vol 418 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Reyerstraat 95, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 3, sectie C, perceelnr. 278X. 
 
 

42 Aanvraag vrijstelling leegstand wegens overmacht VOL 473 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling toe aan alle eigenaars op basis van overmacht 
voor de periode van 1 jaar van 29/06/2020 tot 29/06/2021. 

43 Aanbieding recht van voorkoop VOL 504 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Nachtegaalstraat 10, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 4, sectie A, perceelnr. 328F. 
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Personeel 

44 Aanduiding vrijwilliger voor het begeleiden van de loopcursus Start 2 
Run 

45 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de zomervakantie 2020. 

Meldingen 

46 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

47 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

48 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 

 


