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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 07 september 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 16.30u: Moyaers Robert - Renovatie Amandinahuis 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 worden mits een kleine 
aanpassing goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2020, genummerd van S/2020/508 tot en met 
S/2020/526 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen voor het jaar 2020, geboekt via journaal AK1, genummerd van 
S/2020/2170 tot en met S/2020/2256 met uitzondering van nummer S/2020/2248. Het schepencollege aanvaardt de 
aanrekening, geboekt via journaal AK1, genummerd S/2020/2248 niet omdat het nog onder garantie valt. 

Grondgebiedszaken 

5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de 
verkaveling 2007/0007/01 (455) - wijzigen van de voorschriften voor lot 
5 op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie B nr 10Y2, 
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ter plaatse Kalkkuilstraat 5 aan Dumon Sven en Jaspers Tine - 
OMV_2020055992 

Omgeving 

6 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Kerkstraat 79A, 3 afdeling, sectie B, nr. 455X 

7 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Industrieweg 1101, 1 afdeling, sectie A, nr. 242B 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie B nr 
12A2 en 12W, ter plaatse Nieuwstraat 61, aan Waterlot Bart - 
OMV_2020063992 

Dit punt werd verdaagd. 

Milieu 

9 Ter agendering voor de gemeenteraad van 12 oktober 2020: Reglement 
hondenlosloopweide Vezerlaan 

Lokale economie 

10 Ondersteuning startende ondernemers - discussienota 

Dit punt werd verdaagd. 

11 Bespreking personeelsleden aan de in- en uitgangen van de (toegang 
van de) wekelijkse woensdagnamiddagmarkt. 

Gezien het feit dat de bezoekers van de wekelijkse markt intussen voldoende vertrouwd zijn met de 
veiligheidsmaatregelen ten gevolge van COVID 19 beslist het college van burgemeester en schepenen niet langer 
personeel in te zetten aan de in- en uitgangen van de wekelijkse markt. 

TD - openbare werken 

12 Onderhoudswerken 2020 - Aanleg voetpad in betonstraatstenen 
Kerkstraat - Goedkeuring gunning - 2020-9170 
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De opdracht 'Onderhoudswerken 2020 - Aanleg voetpad in betonstraatstenen Kerkstraat' wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Algemene Ondernemingen Claes bvba, 
Nieuwstraat 50 in Herk-de-Stad, tegen het nagerekende offertebedrag van 19.757 euro excl. btw. 
 

Vrije Tijd 

13 Ondersteuning wekelijkse Buurderij in Herk-de-Stad 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toestemming om vanaf 1 oktober wekelijks op donderdag 
tussen 16.30u en 18u een Buurderij te organiseren op/in de accommodatie van basis- en tienerschool Herx waarbij 
er rekening moet worden gehouden met alle geldende veiligheidsmaatregelen in het kader van de strijd tegen Covid 
19. 
 

Cultuur 

14 Betoelaging werkjaar 2020 aan de culturele zalen 

Dit punt werd verdaagd. 

15 Betoelaging 2019-2020 van de socio-culturele verenigingen 

Dit punt werd verdaagd. 

Jeugd 

16 Heropening Jeugdhuis XL 

Het schepencollege stemt in met een heropening van Jeugdhuis XL op vrijdagnamiddag, vrijdagavond en 
zaterdagavond vanaf vrijdag 11 september om 19.00 uur. De heropening wordt goedgekeurd, maar onder strikte 
naleving van het veiligheidsprotocol inzake de bestrijding van de verspreiding van COVID 19. Bij een eerste 
vaststelling dat de regels niet worden nageleefd, wordt deze toelating ingetrokken. Er wordt ook ingestemd met een 
verlenging van de openingsuren zodat bezoekers beter kunnen gespreid worden. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

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

Er wordt geen toestemming gegeven om een personenlijst van de kinderen geboren in het jaar 2014 af te leveren 
aan Chiro Schulen. 

Staf 

Secretariaat 

18 Kienspelvergunningen 
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Voor de organisatie van zes kienspelvergunningen wordt een vergunning afgeleverd. 
 

Wonen in West-Limburg 

19 Jaarverslag WWL 2019: inhoudelijk en financieel verslag 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evaluatiestuurgroep van 
10/03/2020 van Wonen in West-Limburg en van de financiële jaarrekening van 2019 van Wonen in West-Limburg. 
Het schepencollege geeft opdracht aan de dienst Financiën om de werkingskost ten laste van gemeentebestuur 
Lummen terug te vorderen. 

20 Inventaris leegstaande en/of verwaarlocosde bedrijfsruimten - 
bekendmaking - goedkeuring 

De inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt ter inzage in het gemeentehuis van 17 
september 2020 tot en met 26 september 2020. Het getuigschrift van bekendmaking wordt nadien opgesteld en 
overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

Meldingen 

21 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

22 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

23 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

24 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

Het schepencollege neemt akte van: 
  
- Toestemming burgemeester voor gebruik van het park Olmenhof Herk-de-Stad in het kader van de gemeentelijke 
politiecodex (gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2016); 
- Tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona 
COVID-19 virus;  
 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


