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Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

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

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen  

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Bestelbonnen 

1 Bestelbonnen 

De bestelbon genummerd S/2020/452 wordt geweigerd. Het stadsbestuur wil in het kader van de recente 
opflakkering van het Corona-virus de nodige verantwoordelijkheid aanhouden en tevens strenger gaan handhaven 
op de geldende en eventuele aanvullende maatregelen. 

Grondgebiedszaken 

2 Niet aktename van een stedenbouwkundige melding voor het bouwen 
van een garage op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 
sectie A nr 125L02, ter plaatse Zoolstraat 19 bus 1 aan Fourier Kristien 
- OMV_2020087997 

Omgeving 

3 Visienota oud gemeentehuis Schulen 

Het oprichten van meerdere woonentiteiten kan middels de volgende beperkingen: 

• Belangrijk is het behoud van bepaalde authentieke elementen waarbij de gevel en de oude Lindebomen het 
absolute minimum zijn.  

• Aan de achterzijde van het perceel ter hoogte van de woningen aan de Vanarenberglaan is het vergunnen 
van bewoning niet wenselijk. 

• Te grote densiteit en intensieve appartementsbebouwing dient vermeden te worden. 

• Om voldoende woonkwaliteit te kunnen garanderen en rekening houdend met een woondichtheid van 
maximum 30 woningen per hectare (perceelgrootte bedraagt net geen 30are) lijken 7 tot 9 woonentiteiten 
het maximum haalbare. Het terrein kan maximaal voor 40% verhard worden. Er dient een groenplan mee 
ingediend te worden. 

• Er dient rekening gehouden te worden met de 45°regel in combinatie met de hierboven reeds aangehaalde 
te nemen privacy maatregelen met betrekking tot de omliggende bebouwing. 

  
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van een verkoopsovereenkomst van de terreinen. 
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TD-P 

4 Beslissing toekomstige huisvesting wijkpost politie te Herk-de-Stad 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met een huisvesting van de wijkpost van 
politiezone Limburg Regio Hoofdstad in het gebouw van het OCMW uiterlijk vanaf de datum van de start van de 
aanpassing- en renovatiewerken aan het gebouw bestemd als NAC en waarin thans de wijkpolitie gehuisvest is. 

Staf 

5 Princiepsbesluit rond gemeentelijke evenementen 

Het stadsbestuur wil in het kader van de recente opflakkering van het Corona-virus de nodige verantwoordelijkheid 
aanhouden en tevens strenger gaan handhaven op de geldende en eventuele aanvullende maatregelen. 
Om deze redenen wordt geen toestemming gegeven voor: 

• Mountainbiketocht 

• Herk geniet 

• Kermis 
Er wordt toestemming gegeven het optreden van Raymond Van Het Groenewoud uit te stellen. 
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