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Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter 

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck, Raadsleden 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Wim Berden, Danny Jamers, Raadsleden 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen worden 
navolgende agendapunten toegevoegd, namens de N-VA - fractie, de fractie NIEUW en de Onafhankelijken: 
1. Gasterbosstraat verlichting gedeelte vanaf nr. 7 tot aan de Stevoortweg 
2. Verkoop oud-gemeentehuis Schulen 
3. Acties voor betere en veiliger mobiliteit in Herk-de-Stad 
4. Intrekken van de beslissing tot verkoop van het oud-gemeentehuis van Schulen 
Bijkomende punten worden behandeld na de afhandeling van de gewone agenda van de openbare zitting. 

 
Openbaar 

Vorig verslag 

1 Goedkeuring vorig verslag. 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van de gemeenteraad van 9 september 2019; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Na beraadslaging; 
 
Beslissing: 
 
De ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 9 september 2019 zonder opmerkingen goed te keuren. 
 

Grondgebiedszaken 

TD-P 
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2 Verlenen van een principiële toestemming aan de politiezone Limburg 
Regio Hoofdstad voor het gebruik van ANPR-camera’s op het 
grondgebied van Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Gelet dat de politiezone Limburg Regio Hoofdstad momenteel beschikt over zeven vaste ANPR-installaties en één 
ANPR-camera gemonteerd op een niet-anoniem politievoertuig; 
Gelet op de toestemmingsaanvraag ingediend door de korpschef van de lokale politiezone Limburg Regio 
Hoofdstad op 18 september 2019, waarin het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en 
een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel 
niveau beschreven worden; 
Gelet op de toelichting gegeven door de korpschef; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de aanwezigheid van camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) op 
het grondgebied van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad vanuit politioneel oogpunt zal toelaten om de 
volgende nationale doeleinden te bereiken: De politiezone Limburg Regio Hoofdstad zal deze camera’s en de 
opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals 
bepaald in de WPA en mits de beperkingen die deze Wet oplegt. 
Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van 
de data, gegenereerd door deze camera’s. Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in artikel 14 WPA, 
geldt volgende beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s: “Art. 25/3, §2. Het 
zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1 
WPA, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6° WPA. Wat artikel 44/5, 
§1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van 
personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20 WPA". Om deze doelen te kunnen realiseren wenst de politiezone 
Limburg Regio Hoofdstad gebruik te maken van het centrale beheerssysteem van de federale politie, die dienst doet 
als technische gegevensbank voor het nationale A.N.P.R.-netwerk. Dit impliceert volgende modaliteiten om deze 
technische gegevensbanken te mogen gebruiken, cf. artikel 44/11/3septies WPA: “De opdrachten van bestuurlijke 
en gerechtelijke politie die een technische gegevensbank1 rechtvaardigen, zijn de volgende: 
1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende:  
    a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of 
vrijheidsbeperkende maatregelen;  
    b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de wet van 16 
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;  
    c) het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of 
aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is; 
2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in 
artikel 44/5, §1, lid 1, 2° tot 5° WPA; Wat artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op 
de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 WPA.”; 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van ANPR-camera’s op het grondgebied van de politiezone Limburg Regio 
Hoofdstad zal toelaten om de volgende lokale doeleinden te bereiken: het delen van geanonimiseerde data met de 
wegbeheerders en de gemeentelijke overheden in het raam van de mobiliteit. Het betreft het delen van telgegevens 
over het aantal voertuigen dat de camera’s voorbij reed en bevat geen persoonsgegevens, noch elementen die 
verbonden zijn met het beroepsgeheim van de politiefunctie; Overwegende dat voorgesteld wordt om ANPR-
camera’s op zichtbare wijze door de politie te gebruiken om de criminaliteit beter en meer informatie gestuurd aan te 
pakken op het grondgebied van de gemeente Herk-de-Stad en politiezone Limburg Regio Hoofdstad met  het 
gebruik van 1 mobiele ANPR-camera gemonteerd in een niet anoniem voertuig; 
Overwegende dat de politiezone camera's kan plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn 
bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden; Gelet op 
Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (AVG); 
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Gelet op Richtl. (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS); 
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens; 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2; 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het  bijzonder artikel 286 tot en met 288; 
Gelet op de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4, §1, 1°; 
Gelet op de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de 
politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik 
van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste ANPR-camera’s op zichtbare wijze 
door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente. 
Artikel 2 
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s op 
zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen. 
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings. 
Artikel 3 
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie. Dit besluit wordt 
bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
 

Staf 

3 Goedkeuring huurovereenkomst huisvesting landelijke kinderopvang 
in het huis van het kind. 

Feiten en context 

Overwegende een afdeling van de landelijke kinderopvang VZW momenteel gehuisvest wordt in het gebouw van 
het OCMW; 
Overwegende dat deze huisvesting gratis is en er ter zake nooit een formele beslissing werd genomen; 
Overwegende dat het OCMW door recente personeelsuitbreidingen geconfronteerd wordt met een te krappe 
huisvesting voor het ontplooien van een efficiënte, veilige en correcte dienstverlening; 
Gelet op de intentie van het bestuur om de diensten van gemeente en OCMW onder één dak te huisvesten in het 
daartoe aangekochte en te verbouwen politiegebouw, gelegen aan de Guldensporenlaan; 
Overwegende dat de realisatie van die beleidsintentie betekent dat het huidige OCMW zal verlaten worden door de 
administratieve diensten en er minstens en ten laatste op dat ogenblik dient te worden nagedacht over een nieuwe 
locatie voor de medewerkers van de landelijke kinderopvang. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende de missie van de landelijke kinderopvang met name het zorgen voor een kwalitatieve kinderopvang 
bij onthaalmoeders/- vaders thuis, in een kinderdagverblijf, lokale diensten en vakantieopvang voor bedrijven. 
Overwegende dat de afdeling van de landelijke kinderopvang die gehuisvest is in het OCMW verantwoordelijk is 
voor de regio Lummen, Halen en Herk-de-Stad. 
Overwegende dat de landelijke kinderopvang en haar dienstverlening aansluit bij de dienstverlening van de 
buitenschoolse kinderopvang, die thans de evolutie heeft ingezet naar een 'huis van het kind'. 
In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een 
samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, 
opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. 

http://www.vakantieopvangstekelbees.be/
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Dit betekent uiteraard dat een huisvesting van de dienstverlening van de landelijke kinderopvang in het huis van het 
kind een logische en evidente keuze zou zijn gezien de huidige maatschappelijke evoluties. 
Vermits de nieuwbouw van het huis van het kind/buitenschoolse kinderopvang zich in de laatste fase van afwerking 
bevindt en verwacht wordt dat deze in gebruik kan genomen worden vermoedelijk per 1.11.2019 en er een ruimte 
kan ter beschikking gesteld worden voor de huisvesting van het team van de landelijke kinderopvang, waarbij een 
kantoorruimte exclusief kan in gebruik gegeven worden en waarbij refter en vergaderzaal gezamenlijk gebruikt kan 
worden. 
Dat een bezoek ter plaatse samen met de verantwoordelijke voor onze regio en de medewerkers heeft uitgewezen 
dat zij een verhuis naar deze nieuwe locatie zien zitten. 
Overwegende dat een gratis huisvesting een verregaande tegemoetkoming is waarop de andere zetels van de 
landelijke kinderopvang VZW evenmin altijd aanspraak kunnen maken. 
Overwegende anderzijds het aanrekenen van een commercieel tarief evenmin aan de orde is gezien de 
maatschappelijk taak en opdracht die de VZW vervult. 
Overwegende het voorstel om in de huisvesting van de dienst van de landelijke kinderopvang op de eerste 
verdieping van het gebouw van het Huis van het kind, gelegen aan de Trompetplein te voorzien tegen een 
maandelijkse vergoeding van 600EUR all in. 
Gelet op de overeenkomst huisvesting landelijke kinderopvang in het huis van het kind; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikel 40 en 41; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur; 

Financiële impact 

Overwegende dat de inkomsten zullen worden opgenomen in het MJP 2020-2025 en in de laatste wijziging van het 
MJP 2014-2019. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Akkoord te gaan met een huisvesting van de landelijke kinderopvang VZW in de kantoorruimtes op de eerste 
verdieping van het Huis van het kind (nieuwbouw) en meer bepaald de ruimtes ter beschikking te stellen hetzij in 
exclusief gebruik, hetzij in gemeenschappelijk gebruik met het eigen personeel zoals aangeduid op het plan in 
bijlage bij deze beslissing en dat deel uitmaakt van deze beslissing en dit voor een vergoeding van 600EUR per 
maand alle kosten inbegrepen (water, elektriciteit, verwarming en onderhoud). 
Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door de burgemeester Bert Moyaers, te machtigen 
om het bestuur te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de overeenkomst. 
Artikel 3.  
Akkoord te gaan met de navolgende overeenkomst: 
 Tussen 
  
De gemeente Herk-de-Stad, vertegenwoordigd door de heer Bert Moyaers, burgemeester en mevrouw Nathalie 
Creten, algemeen directeur, waarnemend, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 
oktober 2019, 
hierna genoemd de verhuurder 
en 
De Landelijke Kinderopvang VZW, vertegenwoordigd door mevrouw Mia Houthuys, directeur, Remylaan 4b te 3018 
Wijgmaal, 
hierna genoemd de huurder 
  
wordt overeengekomen wat volgt: 
  
1.         VOORWERP – BESCHRIJVING – STAAT 
            De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het bureauruimte in exclusief gebruik en ontvangst- 
en vergaderruimtes in gemeenschappelijk gebruik zoals aangeduid op het plan in bijlage en dat deel uitmaakt van 
deze overeenkomst en gelegen te Trompetplein 2, goed gekend door de huurder die verklaart het goed aandachtig 
te hebben bezocht en de verhuurder ontslaat van de verplichting het omstandiger te beschrijven. 
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Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt tussen de partijen geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt 
gezien de nieuwstaat van de ter beschikking gestelde ruimtes en het gemeenschappelijk gebruik van de ontvangst- 
en vergaderruimtes. 
2.         DUUR 
            De huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur van 9 jaar die ingaat op 1 november 2019 en 
van rechtswege verstrijkt op 31 oktober 2028, zonder dat de opzegging moet worden betekend; de 
huurovereenkomst kan elke 3 jaar worden verbroken door middel van een opzegging van 6 maanden. 
            Betekent de verhuurder een opzegging vóór de einddatum van de overeenkomst, dan kan de huurder zich 
niet beroepen op de stilzwijgende verlenging, hoewel hij het genot heeft voortgezet en de huur is blijven betalen. 
3.         BESTEMMING – OVERDRACHT – ONDERVERHURING - BEZETTING 
            Het goed wordt verhuurd om te worden gebruikt als kantoor voor de aldus omschreven organisatie van de 
activiteiten van de Landelijke Kinderopvang VZW en het realiseren van haar doelstellingen volgens de statuten in 
het algemeen, maar in eerste instantie voor haar werkzaamheden binnen de gemeenten Herk-de-Stad, Halen en 
Lummen. 
            Zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de verhuurder is het voor de huurder verboden deze 
bestemming te wijzigen. Gelijk welke kosten die de verhuurder kan oplopen als gevolg van een inbreuk door de 
huurder op het voorgaande lid, worden aan de huurder aangerekend. Zonder het voorafgaand en schriftelijk 
akkoord van de verhuurder kan de huurder zijn rechten niet overdragen en het goed niet onderverhuren. 
            De eventuele overdracht heeft tot gevolg dat de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden zijn hun 
verbintenissen na te komen. 
            De duur van de onderverhuring en de overdracht kan de looptijd van deze overeenkomst niet overschrijden. 
            Er kan in het verhuurde goed geen enkele commerciële activiteit of handelsactiviteit plaatsvinden, om welke 
reden ook. 
4.         HUUR – INDEXERING 
Maandelijkse basishuur van 600 EUR betaalbaar op 1 kalenderdag van elke maand, door doorlopende opdracht en 
op voorhand op rekening BE68 0910 0047 5834, tot nieuwe instructie. 
Indexering is verschuldigd aan de verhuurder op elke verjaardag van de inwerkingtreding van de 
huurovereenkomst, door toepassing van de onderstaande formule: 

basishuur x nieuw indexcijfer 
---------------------------------- 

basisindexcijfer 
  
Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst 
wordt gesloten. 
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de 
inwerkingtreding van de huurovereenkomst. 
Het betrokken indexcijfer is het indexcijfer dat conform de wetgeving wordt aangeduid en berekend.  
5.         GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN – PRIVÉ-VERBRUIK – FINANCIERING 
De door de huurder verschuldigde huurprijs betreft een prijs alles in. Er zullen geen kosten verschuldigd zijn voor de 
verwarming, water of elektriciteit, noch voor het onderhoud van de kantoorruimtes en de gemeenschappelijke delen 
van het gebouw waarin het verhuurde goed zich bevindt. 
 
De kosten en de reparaties aan de gemeenschappelijke delen als gevolg van grove nalatigheid en/of strafbare 
handelingen of vandalenstreken door personen die tewerkgesteld zijn door de huurder of hun cliënten bij gebrek in 
het toezicht van de huurder, kunnen ten laste gelegd worden van de huurder. 
Alle abonnementen en contracten voor geïndividualiseerde diensten en diensten voor private doeleinden zoals 
televisiedistributie, telefoon, internet vallen ten laste van de huurder. 
6.         OP DE VERVALDATUM NIET BETAALDE BEDRAGEN 
Bij niet-tijdige betaling van gelijk welk verschuldigd bedrag is de huurder vanaf de vervaldag, van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest gelijk aan de gerechtelijke intresten verschuldigd zijn, waarbij 
de interest volledig wordt aangerekend voor elke begonnen maand. 
7.         AANSLAGEN – REGISTRATIE VAN DE HUUROVEREENKOMST 
            De zegel- en registratiekosten zijn ten laste van de huurder, die deze formaliteit binnen de wettelijke 
termijnen vervult.            
 8.         VERZEKERINGEN 
De huurder is gehouden zich behoorlijk te laten verzekeren, voor de volledige duur van de huurovereenkomst, tegen 
de huurrisico’s zoals brand, waterschade en glasbraak. Hij moet zich ook verzekeren tegen het verhaal van de 
buren. Op verzoek van de verhuurder bezorgt hij hem het bewijs van de ondertekening van een geldige en lopende 
verzekering. 
De huurder draagt het eventuele gevolg van zijn beroepsactiviteit op de verzekeringskosten van het gebouw waarin 
de verhuurde plaatsen zich bevinden. 
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9.         ONDERHOUD EN REPARATIES 
            De verhuurder neemt de aan het verhuurde goed te verrichten reparaties op zich die onder meer de 
reparaties aan het dak en de ruwbouw, het schilderwerk en schrijnwerk buiten bevatten, evenals de kosten voor het 
aankopen, plaatsen en vervangen van de vereiste rookdetectoren. Is de uitvoering van grote reparaties 
noodzakelijk, dan moet de huurder dit onverwijld melden aan de verhuurder. De huurder ondergaat deze 
werkzaamheden zonder dat hij daarvoor aanspraak kan maken op een vergoeding, ook indien ze meer dan veertig 
dagen duren. 
De huurder draagt de reparaties ten laste van de huurder en het klein onderhoud, evenals de werkzaamheden die 
ten laste van de verhuurder zijn maar het gevolg zijn van het handelen van de huurder of van een persoon voor wie 
hij aansprakelijk is. Hij laat overgaan tot het onderhoud van de vereiste rookdetectors (en, voor het Vlaams Gewest, 
tot de vervanging van de batterijen na hun levensduur), het onderhoud van de schoorstenen en andere 
afvoerleidingen volgens de frequentie vereist als gevolg van de gebruikte verwarmingsmethode. 
10.       VERFRAAIINGEN –VERBETERING – VERBOUWING 
Alle werkzaamheden met het oog op het verfraaien, verbeteren of verbouwen van het verhuurde goed kunnen 
alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder en, in voorkomend 
geval, van de betrokken overheid. 
Deze werkzaamheden worden verricht volgens de regels van de kunst en de toepasbare reglementen, op kosten en 
risico’s van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder. Ze zijn verworven voor deze laatste zonder 
vergoeding, onverminderd zijn recht om op het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de plaatsen in hun 
oorspronkelijke staat worden hersteld, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst. 
Alle werkzaamheden of aanpassingen die de bevoegde overheden opleggen in toepassing van wetten of 
verordeningen, teneinde de verhuurde plaatsen aan te passen of ze aangepast te houden aan de voorziene 
bestemming en/of de activiteit van de huurder, vallen exclusief te zijnen laste. 
Bij verandering of wijziging van de sloten of andere mechanismen op initiatief van de huurder, bezorgt deze laatste 
aan de verhuurder een volledig stel sleutels of inrichtingen die het mogelijk maken de plaatsen te betreden wanneer 
hij afwezig is of ze te sluiten in geval van dringende noodzaak die wordt ingegeven door het streven naar 
bescherming van de lokalen. 
11.       GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
De verhuurder brengt de huurder met deze overeenkomst op de hoogte dat van de gemeenschappelijke delen enkel 
gebruik gemaakt kan worden middels een planningsinstrument (outlook, …..) waarbij deze gemeenschappelijke 
ruimtes dienen te worden gereserveerd voor een in tijd afgebakende periode van maximum 1 dagdeel. 
De huurder zal gehouden zijn een eventueel nog op te maken huishoudelijk reglement na te leven dat aan deze 
overeenkomst kan worden gehecht. 
De verplichting van de huurder om het verhuurde goed als een goede huisvader te genieten, is ook toepasbaar voor 
de gemeenschappelijke delen of bijgebouwen van het gebouw waarvan het verhuurde goed deel uitmaakt. 
12.       HUURWAARBORG 
De huurder is niet gehouden een waarborg te stellen tot naleving van zijn verbintenissen. 
13.       BEZOEKEN VAN DE VERHUURDER 
De huurder verbindt zich ertoe samen te werken met de verhuurder in geval van werkzaamheden die ten laste 
vallen van de verhuurder, met betrekking tot de toegankelijkheid van de plaatsen. De verhuurder mag ook afspraken 
maken met de huurder met het oog op de controle van de goede uitvoering van de verbintenissen van de huurder of 
om het goed te laten bezichtigen. 
14.       DOMICILIËRING 
            Voor alles wat betrekking heeft op deze huurovereenkomst en haar gevolgen kiest de huurder woonst in het 
verhuurde goed. Bij het verstrijken van deze huurovereenkomst is hij gehouden zijn nieuwe woonplaats of 
maatschappelijke zetel per aangetekend schrijven te betekenen. Bij gebrek daaraan kan elke betekening of 
kennisgeving door de verhuurder worden verricht in het goed dat het voorwerp is van deze huurovereenkomst. 
  
Gedaan te Herk-de-Stad, op 21 oktober 2019 
  
in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één exemplaar bestemd voor de registratie. 
  
De verhuurder                                                                       De huurder 
  
  
(naam, voornaam, handtekening, eventuele hoedanigheid, dit alles voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en 
goedgekeurd’). 

 
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
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van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de dienst Landelijke Kinderopvang. 
 

Secretariaat 

4 Akkoord oprichting Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH). 

Feiten en context 

Overwegende dat elke lokale overheid een Nood- en Interventieplan dient op te stellen waarvan een Psychosociaal 
Hulpverleningsnetwerk deel uitmaakt; 
Overwegende dat zulk een netwerk bestaat uit vrijwillige hulpverleners, administratief bedienden en coördinatoren 
(hulpverleners of administratief bedienden) die opgeroepen worden indien zich een calamiteit of ramp voordoet en 
waarbij ook niet-gewonde slachtoffers moeten opgevangen worden in een onthaalcentrum; 
Gelet op het mogelijke takenpakket van het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk, afhankelijk van de noodsituatie 
en de behoeften: 
- het installeren en uitbouwen van een onthaalcentrum voor niet-gewonden; 
- het groeperen en vervoeren van niet-gewonden naar een onthaalcentrum; 
- het eenvormig registreren; 
- het openen van een centrum voor informatieverwerking; 
- het opvangen van verwanten en afhankelijk van de situatie eveneens een apart onthaalcentrum openen; 
- het installeren van een telefooninformatiecentrum voor verwanten; 
- het inrichten van een rouwkapel; 
 
Gelet op de taak van de hulpverlener: 
- de mensen die betrokken raakten bij een ramp op verhaal laten komen in het onthaalcentrum; 
- een tas koffie of drankje aanbieden en trachten de slachtoffers een ondersteunende schouder aan te reiken; 
- de opgevangen mensen in het onthaalcentrum registreren opdat familieleden en verwanten die om inlichtingen 
vragen kunnen gerust gesteld worden dat het slachtoffer  
  niet gewond is en veilig is opgevangen in het onthaalcentrum; 
Gelet op de taak van de administratief bediende: 
- het ingeven van registratiefiches in een softwaretoepassing opdat het gemeentelijk coördinatieteam noodplanning 
continu vlot zicht heeft op wie waar is opgevangen; 
Gelet op de taak van de coördinator: 
- het coördineren van een structuur die ontplooid wordt indien het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk geactiveerd 
wordt; 
 
Gelet op het gebrek aan een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk in Herk-de-Stad; 
Gelet op het belang van geëngageerde en opgeleide vrijwilligers; 
Gelet op het voorstel om twee OCMW-personeelsleden vanuit hun professionele ervaring en interesse te machtigen 
tot respectievelijk hulpverlener en hulpverlener-coördinator met een akkoord tot het volgen van relevante vormingen 
georganiseerd door het FOD Volksgezondheid in het PLOT in Genk; 
 
Overwegende dat Jacinta Forier reeds sinds 2012 als vrijwillig hulpverlener deel uitmaakt van het Psychosociaal 
Hulpverleningsnetwerk van Hasselt; 
Na beraadslaging; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 56; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de psychosociale zorg voor slachtoffers; 
Gelet op de Omzendbrief van 25 juli 2018 betreffende het psychosociaal interventieplan; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
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Artikel 1. 
Akkoord te gaan met de oprichting van een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk. 
Artikel 2. 
Akkoord te gaan Anja Luyten en Jacinta Forier te machtigen tot het volgen van de nodige vormingen tot 
respectievelijk hulpverlener en hulpverlener-coördinator. 
Artikel 3. 
Akkoord te gaan Jacinta Forier te machtigen tot deelname aan hulpverleningsinterventies via WhatsApp 
oproepbasis binnen het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk van Hasselt. 
Artikel 4. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 
22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit 
besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan het OCMW. 
 

5 Kennisname beleidsplan Zorgraad ELZ Herckenrode. 

Feiten en context 

Gelet op de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen tot 60 eerstelijnszones; 
 
Gezien Herk-de-Stad samen met Alken, Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven deel uitmaken van de eerstelijnszone 
(ELZ) Herckenrode; 
Gelet op het doel van elke eerstelijnszone om sterk in te zetten op de intersectorale samenwerking tussen lokale 
besturen, welzijnsactoren en gezondheidspartners onder leiding van een zorgraad; 
Gelet op de prioritaire taken van een zorgraad, zijnde: 
- afstemming organiseren tussen alle betrokken partijen; 
- stimuleren van interdisciplinaire samenwerking; 
- kringwerking stimuleren 
- geïntegreerd breed onthaal ondersteunen 
- aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart 
Gezien de verplichte opmaak van een beleidsplan waarin de missie en de visie, de centrale waarden en principes 
en de strategische en operationele doelstellingen belicht worden, nodig voor de oprichting van en de erkenning tot 
een zorgraad; 
- Gezien uiterlijk 31 december 2019 een erkenningsdossier bestaande uit een beleidsplan dient ingediend te worden 
bij Zorg en Gezondheid. 
Gelet op het beleidsplan in bijlage dat goedgekeurd werd in het veranderteam (vertegenwoordiging van alle clusters 
binnen zorg en welzijn) van 5 september 2019. 
Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 
Gezien de ELZ Herckenrode graag constructief en gestructureerd wil samenwerken met de betrokken lokale 
besturen (Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven), met de eerstelijnszorgaanbieders, met de 
verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag (PZON) en met de verenigingen van 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
Na beraadslaging; 

 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de omzendbrief van 26 
oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 
 
Beslissing: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het beleidsplan van de zorgraad eerstelijnszone (ELZ) Herckenrode. 
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6 Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat  de stad Herk-de-Stad aandeelhouder is van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening; 
  
Gelet op de noodzaak tot aanstelling van een effectief en plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering Gemeentelijke Holding  NV in vereffening; 
  
Gelet op de kandidatuurstellingen van: 
- de heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad als effectief afgevaardigde om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding  NV in vereffening. 
- de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25/1 - 3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde indien de 
effectieve afgevaardigde wegens overmacht niet kan deelnemen aan hogervermelde vergadering; 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
de heer Guido Ector 17 stemmen voor en 4 onthoudingen werden uitgebracht voor de effectieve afvaardiging 
en op naam van de heer Mark Vanleeuw 17 stemmen voor en 4 onthoudingen werden uitgebracht voor de 
plaatsvervangende afvaardiging; 
  
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als effectief afgevaardigde en de heer 
Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25/1 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde in 
algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding  NV in vereffening. 
  
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
-      de Gemeentelijke Holding  NV in vereffening; 
-      De afgevaardigden. 
 

Personeel 

7 Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2020. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om – voor de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een 
zondag – te bepalen dat de vervangingsdagen ofwel vrij kunnen opgenomen worden, overeenkomstig de regels die 
gelden inzake jaarlijkse vakantie, ofwel collectief worden vastgelegd; 
  
Overwegende de beslissing van het schepencollege van 2 september 2019 om navolgend voorstel in verband met 
het opnemen van de feestdagen die in 2020 op zaterdag of zondag vallen voor te leggen aan de representatieve 
vakorganisaties de gemeenteraad en de OCMW-raad : 

• Zaterdag 26 december 2020 wordt genomen op donderdag 24 december 2020 (1/2 dag) en donderdag 31 
december 2020 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• 11 juli (zaterdag), 15 augustus (zaterdag), 1 november (zondag) en 15 november (zondag) mogen vrij 
worden opgenomen zoals jaarlijkse vakantie. 

  
Gelet op het ondertekend protocol van de representatieve vakorganisaties; 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2018 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel; 
Gelet op artikel 263 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel waarin de wettelijke en bijkomende 
feestdagen werden vastgelegd; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het opnemen van de feestdagen die in 2020 op zaterdag of zondag vallen wordt als volgt vastgelegd : 

• Zaterdag 26 december 2020 wordt genomen op donderdag 24 december 2020 (1/2 dag) en donderdag 31 
december 2020 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• 11 juli (zaterdag), 15 augustus (zaterdag), 1 november (zondag) en 15 november (zondag) mogen vrij 
worden opgenomen zoals jaarlijkse vakantie. 

  
Artikel 2. 
Deze bijkomende sluitingsdagen dienen tijdig bekend gemaakt te worden aan de bevolking. 
  
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de dienst Personeel. 
  
 

Kennisname 

8 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
De gemeenteraad neemt kennis van: 
- de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg op 25 juni 2019; 
- de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Noord op 25 juni 2019; 
- de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Zuid-West op 25 juni 2019; 
- de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Oost op 25 juni 2019; 
- de notulen van de Algemene Vergadering, buitengewone vergadering van 25 september 2019 van IGL en de 
gecoördineerde statuten. 
 

9 Kennisname briefwisseling. 

 
Beslissing: 
 
De gemeenteraad neemt kennis van: 
- het rapport opvolging aanbevelingen OCMW Herk-de-Stad van Audit Vlaanderen. 
 

Bijkomend agendapunt 
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10 Bijkomend agendapunt 1 N-VA: Gasterbosstraat verlichting gedeelte 
vanaf nr. 7 tot aan de Stevoortweg. 

Inhoudelijke motivering 

Onlangs werd aan beide zijden van de Gasterbosstraat een degelijk fietspad aangelegd. Vele Herkenaren en 
wielertoeristen maken gebruik van deze mogelijkheid om door dit mooie stukje Herk-de-Stad te fietsen. Fietsende 
jongeren gebruiken deze weg niet alleen om naar school te gaan, het is ook vaak hun route naar de 
sportvoorzieningen in de Manestraat. 
Intussen hebben ze ervaren dat ze ’s avonds letterlijk en figuurlijk in een ‘zwart gat’ terechtkomen. In het eerste 
gedeelte (tot nr. 7) is er een goede verlichting voorzien. Vanaf dat punt tot aan de Stevoortweg is er geen lichtpunt 
meer te bespeuren. Net daar waar het het meest nodig is, ontbreken de nodige voorzieningen. Nu de herfst- en 
winterperiode aanbreekt, gaan ouders hun kinderen dit pad niet meer laten gebruiken omwille van de 
onveiligheid.  Ook vrouwen en zelfs stoere mannen vinden het hier ’s avonds niet aangenaam om te fietsen.  Als N-
VA-fractie vragen wij om ook dit laatste stukje Gasterbosstraat te voorzien van openbare verlichting. 
Met beperkte kosten kan men de fietsers een veiligere route aanbieden zodat deze fietspaden nog meer gebruikt 
gaan worden om vanuit Schulen en Berbroek naar Herk-de-Stad te fietsen. 
  
Gelet op de toelichting gegeven door schepen Mark Vanleeuw voorafgaand aan de stemming: 
"Wij delen de bezorgdheid van raadslid Franssen wat betreft de veiligheid van de fietsers. Het is inderdaad 
aangenamer om te fietsen op de Gasterbosstraat met verlichting dan zonder. De Gasterbosstraat is evenwel altijd al 
een beladen dossier geweest. Het was een moeilijk dossier voor wat betreft de heraanleg van de fietspaden langs 
beide zijden van de straat, de combinatie van de heraanleg van de fietspaden met een verbetering van de 
wegkwaliteit ja dan neen, het al of niet opheffen van de knip op de weg en dergelijke meer.  
Maar ik ben ervan overtuigd dat zoals de weg er nu bijligt, met verlichting tot aan huisnr. 7, we kunnen besluiten dat 
dit een goed project is geweest. Er zou inderdaad sprake kunnen zijn van een veiligheidsprobleem als er geen knip 
in de weg was vanaf huisnummer 7. Immers door deze knip is er geen autoverkeer mogelijk vanaf de knip en is het 
gebrek aan verlichting vanaf dit punt eigenlijk geen probleem.  
 
Dit dossier zit sinds 2014-2019 in het MJP. Er werd een bouwvergunning afgeleverd in mei 2018 en we zijn hierbij 
echt niet over één nacht ijs gegaan. Verlichting behoorde niet tot het project op dat ogenblik. 
 
Nu verlichting plaatsen betekent dat we een stuk nieuw aangelegd fietspad opnieuw opbreken of dat we particulier 
terrein moeten gaan innemen. Dit nu doen zo kort na de heraanleg zou niet getuigen van goed bestuur. Temeer 
daar door de uitrusting met de knip over het niet verlichte stuk geen conflict is tussen fietsen en auto's. 
 
Maar er is nog een bijkomende reden met name de ligging in het VEN & ZEN-gebied. Vanaf huisnummer 7 is dit 
VEN & ZEN gebied en wordt het gebied geacht op te gaan in de natuur en er één eenheid mee te vormen. De 
uitrusting met verlichting vereist de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning en elke motivatie ten spijt is het 
nagenoeg onmogelijk hier een vergunning te bekomen voor het verlichten van de weg. 
 
Daarom stellen we voor om niet in te gaan op de vraag tot het plaatsen van bijkomende verlichting en hierover te 
stemmen." 
 
Stemming: 
Met 2 stemmen voor (Karolien Grosemans, Johny Franssen), 16 stemmen tegen (Paul Buekers, Bert Moyaers, 
Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, 
Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen), 
3 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot het aanbrengen van openbare verlichting op het laatste gedeelte van de Gasterbosstraat om deze 
buurt ’s avonds veiliger en aangenamer te maken voor mensen die zich met de fiets of te voet verplaatsen, wordt 
verworpen. 

Motivering onthouding 
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Raadsleden Lo Guypen, Tim Raskin en Gunter De Ryck wensen hun onthouding niet te motiveren. 
 

11 Bijkomend agendapunt 2 N-VA: Verkoop oud-gemeentehuis Schulen. 

Inhoudelijke motivering 

Op de zitting van het College van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2019 werd beslist om het perceel 
aan Kerkstraat 25 in Schulen te verkopen met een vrij bouwprogramma tegen schattingsprijs. Vanuit de N-VA 
betreuren wij deze beslissing om de koper van dit perceel volledig vrij te laten in wat hij/zij ermee wil doen. 
  
De kans is daarom groot dat een stukje Schulens erfgoed voorgoed zal verdwijnen. Dat is bijzonder jammer, omdat 
het aandeel aan erfgoedpanden in onze gemeente al schaars is. Bovendien gaf de meerderheid eerder aan te 
wachten tot de gebouwenmatrix klaar is, alvorens dergelijke beslissingen te nemen. 
  
Het gebouw werd ontworpen door architect Herman Jaminé, een belangrijke naam in de Limburgse architectuur. 
Jarenlang fungeerde hij als provinciaal bouwmeester en was op die manier sinds 1850 betrokken bij de bouw van 
zowat elk openbaar gebouw in onze provincie. 
  
In het verleden zochten we in Herk-de-Stad steeds naar een compromis tussen erfgoed en nieuwbouw waarbij we 
nieuwe bestemmingen gaven aan oude gebouwen zonder functie. Ook voor dit oude gemeentehuis is er een hele 
waaier aan mogelijkheden. Ik denk hierbij aan een museum over ons Herks erfgoed, jeugdlokalen, een hub voor 
startende ondernemers, … om maar enkele voorbeelden te noemen. Op die manier zouden oud en nieuw perfect 
kunnen samengaan en komen we tegemoet aan de noden van de burgers. 
  
Bovendien stemde in ons verkiezingsonderzoek eind 2018 bijna 70% van de Schulenaars om het oude 
gemeentehuis te behouden, veel mensen hebben er immers goede herinneringen aan, ook omdat het vroeger 
schoollokalen waren. In het verleden zijn we er telkens in geslaagd om dit gebouw een nieuwe functie te geven. 
Ons standpunt blijft dat we dit nu weer moeten doen. Allereerst zou er een advies gevraagd moeten worden aan de 
gemeentelijke Erfgoedraad. Waarom hebben we een Erfgoedraad als we er niets aan vragen? 
  
Gelet op de toelichting gegeven voorafgaand aan de stemming over dit punt door: 
- schepen Bart Gruyters: 
De verkoop van het oud gemeentehuis is een exclusieve bevoegdheid voor de gemeenteraad. Het voorstel tot 
verkoop van dit gemeentehuis werd nog niet geagendeerd op deze raad en dus is er totaal nog niets beslist.  
Er is trouwens wel degelijk al een advies van de erfgoedraad dat dateert van 12 december 2016.  
Uiteindelijk is dit agendapunt dan ook zonder voorwerp. 
- schepen Mark Vanleeuw: 
Het gebouw staat al lang leeg, reeds van in de vorige legislatuur. Een private eigenaar zou lang een 
leegstandsheffing moeten betalen. Het is de opdracht van een openbare overheid om het goede voorbeeld te 
geven. Dus er zal een beslissing moeten genomen worden en best op korte termijn. 
 
De administratie bereidt momenteel aan de hand van een matrix een overzicht voor van het volledig patrimonium, 
de staat ervan en de mogelijke bestemming van de verschillende gebouwen en gronden. In juni was er een eerste 
overleg met het M-team hierover. 
 
De beslissing van 12 augustus 2019 waar thans naar verwezen wordt gaat voor 2/3de over de noodzaak van 
herhuisvesting van de BKO van Schulen. Het enige wat het schepencollege heeft gedaan is de opdracht gegeven 
om het dossier voor te bereiden cfr . het desbetreffende artikel 41 van het decreet lokaal bestuur inzake de 
exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Hier is niks mis mee, integendeel. 
- burgemeester Bert Moyaers: 
Het is ging om een principiële beslissing in het kader van de gebouwenmatrix en dan vooral met het oog op de 
voorbereiding van een dossier. Voor ons is het evenmin duidelijk wat we ermee gaan doen. Er zijn nog steeds 
verschillende opties. Het krantenartikel waarnaar verwezen wordt, wordt dan ook verkeerdelijk geïnterpreteerd. 
 
 
 
 
Stemming: 
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Met 5 stemmen voor (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck), 16 
stemmen tegen (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, 
Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, 
Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel om advies te vragen aan de gemeentelijke Erfgoedraad omtrent de verkoop van het oud gemeentehuis 
van Schulen, gelegen aan de Kerkstraat 25/27, wordt verworpen. 
Artikel 2. 
Het voorstel om de beslissing om het gemeentelijk erfgoed op Kerkstraat 25 te verkopen met een vrij 
bouwprogramma on hold te zetten tot wanneer het advies van de Erfgoedraad op de gemeenteraad besproken is, 
wordt verworpen. 
 

12 Bijkomend agendapunt 1 NIEUW en Onafhankelijken: Acties voor 
betere en veiliger mobiliteit in Herk-de-Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Een goede mobiliteit is een belangrijk gegeven voor het comfort van mensen. In het dagelijkse leven verplaatst 
iedereen zich op een of andere manier; te voet, met de fiets en met de auto. 
Met z’n allen doen we dat ook steeds meer. De fiets neemt daarbij in belang toe maar de auto is en blijft met 
voorsprong vervoersmiddel nummer één. Iedereen vindt ook dat iedereen té hard rijdt wat het onveiligheidsgevoel 
algemeen maar vooral van de zwakke weggebruiker sterk verhoogt. 
Het is een algemene vaststelling dat de verkeersproblematiek toeneemt met als evenredig gevolg dat de druk op 
onze samenleving groeit. 
  
De kunst is het om al die verplaatsingen in goede banen te leiden en de verschillende weggebruikers ieder hun 
rechtmatige plek in het verkeer te geven. Omwille van de toenemende verkeersdrukte en het gedrag van ons 
allemaal is mobiliteit is één van de belangrijkste zorgen voor de gemeentelijke beleid (geworden). 
  
Op dat vlak is er in Herk-de-Stad nog veel werk op de plank om Herk-de-Stad veiliger en aangenamer te maken 
voor iedereen. Tijd voor verandering dus! 
Met bijgevoegd dossier wil NIEUW Herk-de-Stad alvast een positieve voorzet geven voor een betere en veiligere 
mobiliteit in onze gemeente. Het STOP-principe is een goede leidraad: eerst stappen en trappen, daarna het 
openbaar vervoer en de wagen, in evenwicht met en voor alle weggebruikers. 
  
Gelet op de toelichting gegeven door schepen Mark Vanleeuw voorafgaand aan de stemming over dit punt: 
 
Wij zijn uiteraard blij met alle medestanders voor een verkeersveilig beleid in Herk-de-Stad. Ik wil er wel op wijzen 
dat wij een zeer goed werkende verkeerscommissie hebben en dit minstens de laatste 12 jaren. 
Wij hebben bovendien momenteel een goed mobiliteitsplan opgesteld trouwens volgens het STOP-principe, ook al 
is het hebben van een mobiliteitsplan geen verplichting meer is. Dit mobiliteitsplan werd geactualiseerd in 2012 via 
een verdiepingsoperatie, ter gelegenheid waarvan bepaalde problematieken werden geactualiseerd en oplossingen 
uitgewerkt . Er worden bovendien heel wat acties ondernomen om van Herk-de-Stad een aangename en 
verkeersveilige gemeente te maken o.a. het aanleggen van verkeersdrempels, aanleg en onderhoud toegankelijke 
stoepen, aanleg van een plaats voor de fietser op de weg, ...... 
Dit voorstel is dan ook al lang deel van het beleid. Een explicitering los van de bestaande beleidsinstrumenten is 
zinloos. 
  
 
Stemming: 
Met 5 stemmen voor (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck), 16 
stemmen tegen (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, 
Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, 
Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen) 
 
Beslissing: 
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Artikel 1. 
Het voorstel om prioritair werk te maken van de actiepunten die in het mobiliteitsdossier van NIEUW Herk-de-Stad 
worden geformuleerd als meest dringende en efficiënte oplossingen voor de heersende verkeersproblematiek, wordt 
verworpen. 
  
Artikel 2. 
Het voorstel om een nieuw aangepast mobiliteitsplan te ontwikkelen als antwoord op de actuele en toekomstige 
knelpunten volgens het STOP-principe, in nauw overleg met alle plaatselijke en bovenlokale aanspreekpunten, 
wordt verworpen. 
 

13 Bijkomend agendapunt 2 NIEUW en Onafhankelijken: Intrekken van de 
beslissing tot verkoop van het oud-gemeentehuis van Schulen. 

Inhoudelijke motivering 

Het oud-gemeentehuis in de Kerkstraat te Schulen is één van de weinig overgebleven gebouwen die met haar 
lange geschiedenis getuigt van het gemeenschapsleven van de Schulenaren. Velen zijn er getrouwd, hebben er 
hun pas afgehaald, hebben het mogen uitleggen aan de vroegere ‘gard’, zijn er naar school geweest, naar de 
bibliotheek, naar de ateliers voor overdag, hebben er gedanst, hebben er genoten van meerdere tentoonstelling 
over het dagelijkse leven. Velen hebben er onder de bomen gespeeld, hun lief voor de eerste keer gekust… Het 
oud-gemeentehuis is een ‘monument’, van steen én van beleving. Het heeft een lang en rijk leven op zich, getooid 
en geplooid door de tijd. 
En is bovendien een beeldbepalend gebouw op een plek die de geschiedenis overleeft. 
Het oud-gemeentehuis in de Kerkstraat te Schulen is erfgoed! En daar wordt niet mee gemarchandeerd. 
  
NIEUW Herk-de-Stad betreurt ten zeerste de beslissing van het schepencollege om dit gebouw van stand zomaar 
aan de sloophamer op te offeren en daarmee de band met de geschiedenis botweg van Schulen door te snijden. 
  
NIEUW Herk-de-Stad stelt ook vast dat het schepencollege ter zake een eenzijdige beslissing heeft genomen 
zonder enige vorm van overleg met de lokale gemeenschap, noch met de gemeentelijke Erfgoedraad, wat nochtans 
volgens de afsprakennota met de adviesraden een verplichting is.   
  
Gelet op de toelichting gegeven voorafgaand aan de stemming over dit punt door: 
- schepen Bart Gruyters: 
De verkoop van het oud gemeentehuis is een exclusieve bevoegdheid voor de gemeenteraad. Het voorstel tot 
verkoop van dit gemeentehuis werd nog niet geagendeerd op deze raad en dus is er totaal nog niets beslist.  
Er is trouwens wel degelijk al een advies van de erfgoedraad dat dateert van 12 december 2016.  
Uiteindelijk is dit agendapunt dan ook zonder voorwerp. 
- schepen Mark Vanleeuw: 
Het gebouw staat al lang leeg, reeds van in de vorige legislatuur. Een private eigenaar zou lang een 
leegstandsheffing moeten betalen. Het is de opdracht van een openbare overheid om het goede voorbeeld te 
geven. Dus er zal een beslissing moeten genomen worden en best op korte termijn. 
 
De administratie bereidt momenteel aan de hand van een matrix een overzicht voor van het volledig patrimonium, 
de staat ervan en de mogelijke bestemming van de verschillende gebouwen en gronden. In juni was er een eerste 
overleg met het M-team hierover. 
 
De beslissing van 12 augustus 2019 waar thans naar verwezen wordt gaat voor 2/3de over de noodzaak van 
herhuisvesting van de BKO van Schulen. Het enige wat het schepencollege heeft gedaan is de opdracht gegeven 
om het dossier voor te bereiden cfr . het desbetreffende artikel 41 van het decreet lokaal bestuur inzake de 
exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Hier is niks mis mee, integendeel. 
- burgemeester Bert Moyaers: 
Het is ging om een principiële beslissing in het kader van de gebouwenmatrix en dan vooral met het oog op de 
voorbereiding van een dossier. Voor ons is het evenmin duidelijk wat we ermee gaan doen. Er zijn nog steeds 
verschillende opties. Het krantenartikel waarnaar verwezen wordt, wordt dan ook verkeerdelijk geïnterpreteerd. 
 
Stemming: 
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Met 5 stemmen voor (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck), 16 
stemmen tegen (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, 
Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, 
Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel om de genomen beslissing van het schepencollege over de verkoop van het oud-gemeentehuis van 
Schulen in te trekken, wordt verworpen 
Artikel 2. 
Het voorstel om in overleg te gaan met de lokale gemeenschap en met de betrokken adviesraden om te 
onderzoeken in welke mate dit historisch betekenisvolle en beeldbepalende gebouw een nieuw leven en invulling te 
geven, in overeenstemming met alle huidige behoeften, wordt verworpen.  
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