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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 03 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 Toelichting Agentschap Wegen en Verkeer Herinrichting kruispunt N2 
Kapelstraat /Bosstraat Herk-de-Stad. 

Dit punt werd verdaagd 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2020/96 en 2020/97 en 2020/114. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2020/88 tot en met 2020/113. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2019/4584 tot en met 
2019/4784 en de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2020/99 tot en met 2019/109 en 
aanrekeningen genummerd van 2020/7 tot en met 2020/12. 
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Financiën 

6 Uitbetaling mantelzorgtoelage 4de kwartaal 2019 

De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage wordt goedgekeurd voor een bedrag van 3.970 euro voor het 
vierde kwartaal 2019. 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

7 Verzaking aan de verkavelingsvergunning, gelegen aan de 
Diestsesteenweg 19. 

8 Aktename van een melding voor bronbemaling op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 4 sectie B nr. 129T2 ter plaatse Bosstraat 
15  aan Sylvia Lutsch en Yves Surinx 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie C nr. 996Z, ter plaatse Terbermenweg 86A aan Niels 
Trescinski. OMV_2019124101 

10 Afleveren omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie D nrs. 458L2 en 458M2, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 
zn, aan Dimitri Van Hemelrijck en Larissa Stolym. OMV_2019115721 

Milieu 

11 Dierenwelzijn – deelname Valentijnsactie (kattensterilisatie) 

Het schepencollege stemt in met de deelname aan de 'Valentijnsactie huiskatten'. Er worden een aantal 
kortingsbonnen ter waarde van 500 euro ter beschikking gesteld van de eigenaars van huiskatten binnen de 
gemeente Herk-de-Stad voor de periode van 14 februari tot 15 september 2020. 
 

TD-U 

12 Goedkeuring offerte fluvius - Kiezelweg 80X1 (dorpsplein)- 3540 Herk-
de-Stad 
- Plaatsen evenementenkast 

De offerte van Fluvius voor het bedrag van 3.389,65 euro incl. btw (0% btw) voor het plaatsen van een 
evenementenkast - Kiezelweg 80 X1 (dorpsplein Schulen) wordt goedgekeurd. 
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Mobiliteit 

13 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van het 15de Oldtimer treffen georganiseerd door XXX op 12 juli 2020. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de vijftiende editie van het Oldtimer treffen op 12 juli 2020 goed. Verkeer (uitgezonderd oldtimers) 
is dan verboden op het marktplein, de Diestsestraat, de Zoutbrugstraat vanaf het Wendelenplein tot aan de Markt. 
Het verkeer komende van de Zoutbrugstraat wordt omgeleid via het Wendelenplein en de Hasseltsestraat en het 
verkeer komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dokter Vanweddingenlaan. Op 12 juli 2020 van 
8u00 tot 20u00 wordt een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd met uitzondering van oldtimers op: 

• het marktplein. 

• de parkeerplaatsen grenzend aan de markt vanaf de wereldwinkel tot aan de Hasseltsestraat en de 
parkeerplaatsen grenzend aan de kerk. 

• de Zoutbrugstraat en de Hofstraat. 

TD - patrimonium 

14 Beslissing scenario voor de verbouwing van het politiegebouw tot NAC 

Dit punt werd verdaagd 

Beslissing 

Vrije Tijd 

Jeugd 

15 Fuifaanvraag Marginal in de Germinal - Jeugdhuis XL - 28 februari 2020 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Marginal in de Germinal, een fuif in Jeugdhuis XL op 28 februari 2020 
vanaf 21.00 uur tot 03.00 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking op de Vlaremwetgeving wat betreft een 
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. Dit is de tweede fuif in het Jeugdhuis XL voor het jaar 2020. 
 

16 Fuifaanvraag John Beton Party - Kapelstraat 28, 3540 Herk-de-Stad - 7 
maart 2020 

Er wordt ingestemd met de organisatie van John Beton Party, een fuif in Kapelstraat 28 op 7 maart 2020 vanaf 
20.00 uur tot 04.00 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking op de Vlaremwetgeving wat betreft een 
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau.  

Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Dit punt werd verdaagd 

Staf 
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Secretariaat 

18 Aanvraag toestemming plaatsing kermisfrituur vooraf aan kermissen. 

Er wordt akkoord gegaan met het plaatsen en het openen van de kermisfrituur Mertens op volgende data op de 
plaats aangeduid op plan: 
- vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei 2020, 
- vrijdag 8 mei tot en met zondag 10 mei 2020, 
- vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei 2020, 
- vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni 2020, 
- vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus 2020, 
- vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 2020, 
- vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september 2020 
De sluitingstijd van deze kermisfrituur wordt vastgelegd op 22 uur. 
Voor het drijven van handel buiten de handelszaak is een belasting verschuldigd en dient contact opgenomen met 
de dienst financiën. 
De aanvrager zal moeten voorzien in voldoende afvalbakken en het afval nadien ook opruimen en meenemen. 
 

Personeel 

19 Verdere aanwerving personeelslid jeugd&cultuur, deels (10/38) met 
contract voor bepaalde duur en deels (15/38) met vervangingscontract 

20 Aanduiding vrijwilligers voor begeleiding activiteiten in het 
dienstencentrum 'De Cirkel'. 

Het schepencollege duidt vrijwilligers aan voor de begeleiding van activiteiten in De Cirkel. Zij ontvangen een 
vergoeding van 34,71 euro per dag. 
 

21 Aanvaarding ontslag beambte onderhoud in onderling overleg. 

Meldingen 

22 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

23 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 

 


