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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 10 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2020, genummerd 2020/118, 2020/124 en 
2020/125 en 2020/130.  
 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2020 genummerd van 2020/117 tot en met 
2020/130. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2019, genummerd 
van 2019/4785 tot en met 2019/4882 en genummerd van 2020/110 tot en met 2020/117. 
 

Grondgebiedszaken 

5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het renoveren en 
uitbreiden van een woning gelegen afdeling 71003 sectie B perceel 
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201D 201K 201H ter plaatse gekend als Bosstraat 63 - 
OMV_2019163994 

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 - OMV_2020008339 

Dit punt werd verdaagd 

  

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging 
en regularisatie van een pand gelegen afdeling 3 sectie B percelen 
245P 245R 245M 245V 245L 245K 245S 245N 245T ter plaatse Kiezelweg 
99 aan Raf Mulkers - OMV_2019121272 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
loods met burelen op een perceel kadastraal gekend onder afdeling 4 
sectie B perceel 86R ter plaatse Steenweg 20 aan Dakwerken 
Vanderydt - OMV_2019127088 

9 Verwerving in volle eigendom onroerend goed gelegen aan de Markt 19 
te Herk-de-Stad 

Het schepencollege beslist het oude rijkswachtgebouw gelegen aan Markt 19 in Herk-de-Stad aan te kopen binnen 
hetzelfde tijdsbestek als het gebouw aan de Guldensporenlaan wordt verbouwd/betrokken. Verder wenst het 
bestuur onderhandelingen op te starten tot het verwerven van een zakelijk recht op de leegstaande of reeds door 
het bestuur in gebruik genomen ruimtes. 
 

10 Aankoop 5 ha bos te Schulen 

Het schepencollege neemt akte van het gunstig verslag van het OBO van de bodemdeskundige en de berichtgeving 
van OVAM over de percelen grond gelegen te Schulen, waarbij gemeld wordt dat hiervoor geen vervolgstappen 
noodzakelijk zijn. De aankoop van het bos kan doorgaan, zij het dat de helft van de kostprijs van het oriënterend 
onderzoek zal ten laste gelegd worden van de verkoper. 
 

Omgeving 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
functie van landgebouw naar opslagruimte op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 123F2 - 123S3 ter 
plaatse gekend als Oude straat z/n aan Daniël Saels. OMV_2019146752 
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12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
terrasverharding op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 
sectie B nr. 233L, ter plaatse Vanarenberglaan 19 aan Davy Claes. 
OMV_2019142729 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Moonen Kristoff voor een 
grondwaterwinning, op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 
sectie A nr. 162A  ter plaatse Vroentestraat in Herk-de-Stad. 

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

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

15 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Moonen Kristoff voor een 
grondwaterwinning, op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 
sectie B nr. 200L ter plaatse Mielenveldweg in Herk-de-Stad. 

16 Aktename van een melding voor een bronbemaling op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr. 996Y ter plaatse 
Terbermenweg 84 aan Evelien Martens 

Milieu 

17 Aktename van een melding voor een warme bakker op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr. 647Ster plaatse 
Hasseltsestraat 3 aan Noël Tuch 

TD - patrimonium 

18 Beslissing scenario voor de verbouwing van het politiegebouw tot NAC 

Het schepencollege gaat akkoord met een gefaseerde uitrol van het project NAC. Waarbij fase 1 erin bestaat dat er 
maximaal wordt ingezet op het future proof maken van het bestaande gebouw, met het oog op huisvesting van de 
diensten van gemeente en OCMW. Fase 2 betreft dan een mogelijke uitbreiding van het gebouw in functie van 
ontwikkeling van het binnengebied en de chiro. Voor fase 1 wordt 1.800.000 euro voorzien (btw en architecten 
kosten incl). 
 

Vrije Tijd 

Jeugd 
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19 Fuifaanvraag Herkse Afterwork Party / Moeder Waarom Fuif-en Wij - 
Industrieweg 162, 3540 Herk-de-Stad - 6 maart 2020 / 7 maart 2020 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Moeder Waarom Fuif-en Wij en Herkse Afterwork Party, een fuif aan de 
Industrieweg 1062, 3540 Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 6 maart 2020 van 17.00 uur tot 01.15 uur en op 7 maart 
2020 vanaf 21.00 uur tot 04.00 uur. Er wordt een afwijking verleend op VLAREM I voor een muziekactiviteit met een 
maximaal geluidsniveau > 95 dB(A). 
 

20 Fruitsappenfuif 2020 

Het schepencollege verleent toestemming tot het organiseren van de Fruitsappenfuif 2020 voor kinderen van tien tot 
twaalf jaar. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

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

Er wordt toestemming verleend aan de dienst Burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 75 
plussers van de deelgemeente Berbroek, aangevuld met deze van de Donderveldstraat, Heerlestraat, deel Sint-
Jorislaan en van de huwelijksjubilarissen van het jaar 2020 aan XXX namens Samana Berbroek. 

Staf 

22 Aanstelling advocaat - Dossier XXX./gemeentebestuur Herk-de-Stad 

Communicatie 

23 Upgrade website www.herk-de-stad.be 

Dit punt werd verdaagd 

24 Goedkeuring stadsapp via s-Lim 

Dit punt werd verdaagd 

Secretariaat 

25 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van negen kienavonden wordt een vergunning verleend.  
 

Wonen in West-Limburg 
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26 Aanbieding recht van voorkoop VOL 466 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand Grote 
Baan 4, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 2, sectie A, perceelnr. 174L. 
 

27 Kennisgeving vermoedenslijst leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten 2020. 

Het College neemt kennis van de opgestelde vermoedenslijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
2020 en gaat akkoord met het doorsturen naar Ruimte Vlaanderen. 

Personeel 

28 Organisatie selectieprocedure voor de functie van deskundige 
openbare werken en deskundige patrimonium. 

29 Organisatie selectieprocedure voor de functie van technisch assistent 
chauffeur en technisch beambte groendienst. 

30 Goedkeuring uit te betalen overuren gepresteerd in 2019 

Het schepencollege neemt kennis van het overzicht van de uit te betalen overuren die niet konden gerecupereerd 
worden in 2019 en stemt in met de uitbetaling ervan op basis van de eerder gemaakte afspraken. 

31 Ontslag wegens medische overmacht van een medewerker bibliotheek, 
met ingang van 20 februari 2020. 

Meldingen 

32 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

33 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 

 


