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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 11 mei 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 4 mei 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd S/2020/309, waarvoor er op de jaarbudgetrekening 
geen krediet voorzien; de bestelaanvragen genummerd S/2020/316 en de bestelaanvragen genummerd 
S/2020/319. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/300 tot en met S/2020/308. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/AK1/2020/1094 tot en met S/AK1/2020/1150; de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 genummerd van 
S/AK2/2020/20 tot en met S/AK2/2020/22 en de aanrekeningen, geboekt via divers journaal genummerd 
S/DI1/2020/189 en S/DI1/2020/192. 
 

Grondgebiedszaken 
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5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
perceel in 3 loten voor open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 2 sectie A nrs. 404A, 406C en 408A, ter plaatse 
Kasteelstraat zn aan Marc Janssen - OMV 2019149140 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor functiewijziging verblijf 
voor 13 seizoensarbeiders op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 2 sectie A nr 89C03, ter plaatse Winningweg 14 aan Moonen 
Kristoff - OMV 2020021825 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 2 loten 
voor halfopen bebouwing en 1 lot voor open bebouwing op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie B nr 12P, ter plaatse 
Dorpsstraat zn aan Denise Ballet - OMV 2019161499 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
perceel in 2 loten voor open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1 sectie C nrs 954R4 en 954M4, ter plaatse 
Terbermenweg 101 aan Ballet Denise - OMV 2019160802 

Omgeving 

9 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels April 2020 

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

10 Advies aan de GECORO met betrekking tot de aanvraag van 
planologisch attest voor het uitbreiden van de verkoopoppervlakte van 
de showroom, het werkatelier en de opslagruimte voor Tegel-idee op 
een perceel met kadastrale gegevens: Afdeling 2, sectie A, 105/B, 
105/C, ter plaatste Winningweg 1. 

Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies met betrekking tot de aanvraag voor de uitbreiding van de 
verkoopoppervlakte van de showroom, het werkatelier en de opslagruimte voor Tegel-idee. 

TD - openbare werken 

11 Verplaatsen paal laagspanningsnet Vroentestraat 1 Offerte 282056 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het project van de verplaatsing van de paal 
laagspanningsnet Vroentestraat en verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de 
uitvoering van de opdracht.µ 

Vrije Tijd 
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Cultuur 

12 Nieuw logo De Markthallen 

Dit punt werd verdaagd 

Sport 

13 Intergemeentelijke activiteit Go 4 Fun 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van de intergemeentelijke sportactiviteit 
"Go4Fun" op zaterdag 5 september 2020 waarbij Herk-de-Stad beschikt over 30 plaatsen; 

Staf 

Communicatie 

14 Upgrade website De Markthallen binnen de gemeentelijke website 

Het schepencollege verleent goedkeuring voor de aanmaak van een subsite voor De Markthallen, met voorbehoud 
van het voorgestelde logo in het ontwerp en de garantie dat de nieuwe website een zeer gebruiksvriendelijke 
toegang geeft tot het reservatiesysteem van tickets. 
 

Personeel 

15 Arbeidswegongeval technisch assistent Technische Dienst - 
Uitvoering: vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit 

16 Definitieve vervanging halftijds begeleidster buitenschoolse 
kinderopvang niveau C. 

17 Principiële instemming vervanging afwezige personeelsleden 
buitenschoolse kinderopvang wegens mogelijke noodopvang. 

Dit punt werd verdaagd 

 

18 Toestemming stage kinderverzorgster Sint-Martinusscholen bij De 
Speeldoos. 

Meldingen 

19 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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20 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 

 


