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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 05 oktober 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 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2020, genummerd S/2020/629 en 
S/2020/635, S/2020/632, S/2020/636 en S/2020/646. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/609 tot en met S/2020/624. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/2463 tot en 
met S/2020/2538, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd van S/2020/48 tot en met S/2020/52 en 
de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd van S/2020/305 tot en met S/2020/310 en de 
aanrekeningen, geboekt via journaal VK1, genummerd S/2020/5940. 

Grondgebiedszaken 

5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 2 loten 
voor halfopen bebouwing en 2 bestaande woningen op een perceel met 
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kadastrale gegevens afdeling 4 sectie A nrs 100S en 102D, ter plaatse 
Zoolstraat 16 en Zoolstraat 20 aan Ballet Denise - OMV_2020042733 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het schilderen van de 
voorgevel op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie A nr. 
727P, ter plaatse Hasseltsestraat 28 aan Dirk Guypen - 
OMV_2020110527 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning met carport en tuinberging op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs 30B4 en 30Y2, ter plaatse 
Stevoortweg 89A aan Ballet Roger - OMV_2020039901 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 
halfopen woningen met carport op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 2 sectie B nr 456B, ter plaatse Korpse straat zn aan 
Vanerum Kurt - OMV_2020059209 

9 Aktename melding voor het plaatsen van een dakkapel in het dakvlak 
van de achtergevel op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 
sectie C nr. 627L, ter plaatse Rode Kruisstraat 1 aan OMV_2020125433 

Omgeving 

10 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, Smolderstraat 48-50-52, 1 afdeling, sectie C, nr. 556A3, 556B3, 
556L3, 556M3 en 556P3 

Volgende opmerkingen worden gemaakt, en dienen opgenomen te worden in de akte, betreffende de voorgestelde 
splitsing van het perceel grond, ter plaatse Smolderstraat 48-50-52, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het 
kadaster 1 afdeling, sectie C, nr. 556A3, 556B3, 556L3, 556M3 en 556P3, groot volgens meting respectievelijk 2001 
m² voor lot 1, 31 m² voor lot 2, 33 m² voor lot 3, 60 m² voor lot 4, 1 m² voor lot 5 en 7 m² voor lot 6, zoals vermeld op 
het opmetingsplan van landmeter-expert Denise Ballet dd. 04 januari 2019: 

• De splitsing wordt ongunstig geadviseerd. De voorgestelde wijziging van perceelsconfiguratie resulteert in 
grillige zijdelingse perceelsgrenzen, met kleine en grotere uitsprongen. Dit soort perceelsgrenzen is niet 
wenselijk, zowel wat betreft de goede ruimtelijke ordening als met het oog op de ontwikkeling op langere 
termijn. Het loutere feit dat constructies, verhardingen en afsluitingen niet correct of niet overeenkomstig de 
bestaande perceelsgrenzen werden geplaatst op het terrein, kan geen afdoende reden zijn om de 
perceelsconfiguratie op een onwenselijke wijze aan te passen. 

  

11 Standpunt van het college betreffende de ontwikkeling van het perceel 
Stevoortweg 17. 



3 
 

De percelen gelegen afdeling 1, sectie A, nrs 450Z2 en 450V2, ter plaatse Stevoortweg 17 kunnen in aanmerking 
komen voor meergezinswoningen. De modaliteiten zullen evenwel doorslaggevend zijn. 
  

12 Advies bij een omgevingsvergunning in beroep op de percelen met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs. 59B, 59A, afdeling 2 156N, 
156L, 156M, 160H, 160K en 160L ter plaatse Vroentestraat 1 op naam 
van Patrick Mees. 

Het oorspronkelijke voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen 
dd. 02/03/2020 voor de hernieuwing van een veebedrijf op naam van Patrick Mees ter plaatse Vroentestraat 1 of 
kadastraal afdeling 1 sectie A nrs. 59B, 59A, afdeling 2 156N, 156L, 156M, 160H, 160K en 160L wordt bevestigd. 
  
Overwegende dat aan dit advies de volgende voorwaarden zijn gekoppeld en deze dringend moeten aangepakt 
worden voor het milieuluik: 

• de regenwaterafvoer dient herbekeken te worden: er is te veel regenwater dat via de betonverhardingen 
afvloeit naar de achterliggende gracht, waardoor de kans op vervuiling van het oppervlaktewater mogelijk is 
(zowel van de opslag van de vaste mest als door de doortocht van koeien van en naar de stallen) 

• er is geen vermeerdering van de huidige stikstofuitstoot; 

Milieu 

13 Afvalpreventiefonds - Actie herbruikbare winkeltassen & 
bruiswatertoestel 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de aankoop van: 
- 1.175 stuks herbruikbare katoenen bedrukte winkeltassen  
- 5 stuks bruiswatertoestellen  
- 1 boek 'zakboek voor de klimaattuin'  

Lokale economie 

14 Ondersteuning startende ondernemers - discussienota 

Dit punt werd verdaagd. 

TD - patrimonium 

15 Goedkeuring aanstelling architect voor opmaak ontwerpplannen vast 
meubilair en opmaak aanbestedingsdossier los meubilair voor 
herinrichting politiegebouw tot nieuw administratief centrum (NAC) 

Het schepencollege gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'maatmeubilair NAC - opmaak van de nodige 
ontwerpplannen, inbegrepen materiaalkeuze plaatmateriaal, zichtbaar beslag, 3D visualisatie, aanzichten met 
maten, overleg en aanpassingen, controle en eventueel bijsturen' aan architectenbureau 'SCOOP 
multiprofessionele architectenvennootschap bvba Oude Kuringerbaan 130/3 3500 Hasselt', voor een 
ereloonpercentage van 8,5% op de raming, nog bij te stellen op basis van de laatste versie van de plannen NAC. 
De uitgave is momenteel geraamd op 12 538,02 euro incl. btw. Het schepencollege gaat niet akkoord met de 
gunning van de opdracht 'los meubilair NAC - opmaak van een openbaar aanbestedingsdossier los meubilair, 
offerteaanvraag met gunningscriteria, nazicht en bestelling volgens opgemaakte raming' aan architectenbureau 
'SCOOP multiprofessionele architectenvennootschap bvba Oude Kuringerbaan 130/3 3500 Hasselt', voor een 
ereloonpercentage van 8,5% op het besteld bedrag. Hiervoor moet een prijsbevraging georganiseerd worden. 
 
 



4 
 

Vrije Tijd 

Jeugd 

16 Subsidie speelpleinwerking Kameleon 2020 

Het schepencollege stemt in met het uitbetalen van de subsidie van 5.333,33 euro aan VZW Speelpleinwerking 
Kameleon op basis van de afsprakennota. Een subsidie van 772,19 euro wordt uitbetaald aan de VZW 
Speelpleinwerking Kameleon om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en dit mits goedkeuring door de 
gemeenteraad. 
 

17 Evenementenaanvraag Halloweentocht Scouts & Gidsen Donk 2020 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Halloweentocht Scouts & Gidsen Donk 2020, Scoutsweg z/n, 
3540 Donk te Herk-de-Stad op 31 oktober 2020 vanaf 18 uur tot 00 uur. Er wordt een afwijking voorzien op de 
Vlarem wetgeving. 
  

Beleid 

18 Organisatie beleidscolleges 

Het schepencollege legt de data vast voor de beleidscolleges. 
 

Wonen in West-Limburg 

19 Kennisgeving: Tussentijdse rapportering over IGS WWL 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de voorbereiding van de stuurgroep van 6 oktober 
2020 van Wonen in West-Limburg als tussentijdse rapportering over de stand van zaken van de actiepunten uit te 
voeren door WWL. 

Personeel 

20 Definitieve functiewijziging met prestatie-uitbreiding van assistent 
financiële dienst naar assistent onthaal 

21 Ambtshalve pensionering vast benoemd assistent onderhoud met 
ingang van 1 december 2020. 

22 Bespreking vervangende feestdagen 2021 voor gemeente en OCMW 

Het opnemen van de feestdagen die in 2021 op zaterdag of zondag vallen als volgt voor te leggen aan de 
representatieve vakorganisaties, de gemeenteraad en de OCMW-raad : 

• Zaterdag 1 mei 2021 wordt genomen op vrijdag 14 mei 2021 (dag na O.H.Hemelvaart) 

• Zondag 11 juli 2021 is vrij op te nemen. 

• Zondag 15 augustus 2021 wordt genomen op vrijdag 24 december 2021 (1/2 dag) en vrijdag 31 december 
2021 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 
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• Zaterdag 25 december 2021 wordt genomen op maandag 27 december 2021 

• Zondag 26 december 2021 wordt genomen op donderdag 30 december 2021 
 
  

Meldingen 

23 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

Akte te nemen van de inhoud van: 
  
- Politieverordening tot het dragen van mondmaskers en het volgen van de geldende veiligheidsmaatregelen door 
de bezoekers op de kermis van Donk op 3, 4 en 5 oktober 2020; 
 

24 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

25 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

26 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 

 


