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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 23 maart 2020 
 

Aanwezig Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 13 maart 2020 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

2 Goedkeuring verslag 16 maart 2020 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2020, genummerd 2020/268. 

 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/262 tot en met 
2020/266 en nummer 2020/268. 

 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 en zoals voorgesteld in bijlagen voor 
het dienstjaar 2019, genummerd 2019/4934; de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 en zoals voorgesteld in 
bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/469 tot en met  2020/498 en 2020/502 en de 
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aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 en zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 
2020/503 tot en met 2020/617. 
 

Financiën 

6 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2019 

Het college neemt akte van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2019. 
 

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
bijgebouwen en overkapping op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71012 sectie B perceel 105V2 ter plaatse als Bampsstraat 52 
aan Claes Jacques en Vaelen Dora - OMV_2020008563 

  

8 Aktename van de melding van Marc Vanhese voor het overkappen van 
een terras op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A 
perceel 539C ter plaatse Grote Hoolstraat 77 - OMV_2020033199 

9 Aktename van de melding van Kris Cox voor het starten van een 
zorgwoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie 
C perceel 458P ter plaatse Hoogstraat 30 - OMV_2020033628 

 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C 
perceel 111S ter plaatse Rummenweg 8 aan Carlo Roelandt - 
OMV_2020028037 

  

Omgeving 

11 Aktename van een melding voor een bronbemaling op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 4 sectie B nr. 201F ter plaatse Bosstraat 
63 aan Elke Van Oudenhove en Timmy Dilliën - OMV_22020025367 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de afbraak van de 
bestaande aanbouw en het uitbreiden van de woning op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nrs. 410S3 en 410Y3, ter 
plaatse Sint-Truidersteenweg 139, aan Yves Mommens en Indra 
Speetjens - OMV_2020007578 
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13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
afdak voor bijenkasten op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie C nr. 69M, ter plaatse park Olmenhof, aan 
gemeentebestuur Herk-de-Stad - OMV_2020008037 

Dit punt werd verdaagd. 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor exploitatie CB cars en 
regularisatie van het aanbrengen van gevelbekleding op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 4 sectie A nrs. 97H3 en 97M3, ter 
plaatse Nachtegaalstraat 66, aan Christophe Biesmans - 
OMV_2020007983 

Mobiliteit 

15 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 20 APRIL 2020 
Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de 
uitbreiding van het snelheidsregime op de N754  (Stevoortweg). 

Dit punt werd verdaagd. 

 

Staf 

16 Goedkeuring ondersteuning bij de inrichting van een noodraadpleging 

 
Het bestuur is bereid om volle ondersteuning te verlenen binnen het volgende afsprakenkader: 

• er wordt contact gezocht met Jessa om te zien in welke mate ze op termijn hierin een rol zien voor de REVA 
site, waardoor vermeden wordt dit intramuros te organiseren binnen de omgeving van een dokterspraktijk; 

• dat er duidelijkheid is dat alle dokters werkzaam op het grondgebied betrokken zijn; 

• dat wat betreft de afvalinzameling de juiste richtlijnen gevolgd worden 

• dat er kan gezocht worden naar het inzetten van personeel maar enkel indien er een maximale garantie 
inzake veiligheid van het personeel. 

• IT-ondersteuning en inschakelen van gemeentelijke communicatiemiddelen indien alle voorgaande 
voorwaarden vervuld worden 

• de financiële tegemoetkoming wordt beoordeeld op basis van de andere mogelijke 
financieringsmogelijkheden van dergelijk noodkabinet, triageplaats, schakelzorgcentrum. 

 
Het bestuur vraagt de ELZ Herkenrode om hierover een standpunt te bepalen die deze werking binnen het hele 
grondgebied uniformiseert. 

Communicatie 

17 3540 tijdens coronacrisis 

Het college gaat akkoord om het verschijnen van de 3540 uit te stellen tot het openbare leven zich opnieuw 
normaliseert. 
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Het budget dat vrijkomt door het niet-uitgeven van de 3540 mei-juni zal gebruikt worden voor bijkomende 
communicatie-initiatieven. 

18 Goedkeuring nota personeel : CORONA : Wat nu, the sequel 2 ! 

Het college keurt de nota van 18 maart 2020, CORONA: wat nu, the sequel 2!, goed en bekrachtigt de hierin 
opgenomen maatregelen. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

19 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2020 : Reglement 
betreffende tweede verblijven. 

Meldingen 

20 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college neemt kennis van de verslagen en de briefwisseling. 

21 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het college neemt kennis van de geplande vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Mark Vanleeuw 
W.g. Burgemeester Waarnemend 

 


