
GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2014 
 
 

Proces-verbaal 
 
De gemeenteraad van Lummen vergadert heden onder voorzitterschap van Ludo Hermans, naar 
aanleiding van een eerste bijeenroeping gedaan door de voorzitter van de gemeenteraad op 23 juni 
2014. 
 
Aanwezig :  Ludo Hermans, voorzitter 

Luc Wouters, burgemeester 
Betty Luyten, Lars Van Rode, Wim Vangeel, Mario Vrancken en Dirk Snyers, 
schepenen 
Dirk Snyers, Theo Dekoning, Guy Vaes, Maggy Peeters, Veerle Beckers, Hans 
Suffeleers, An Goijens, Michel Vanhoyland, Stefan Coenen, Maggi Van Der 
Eycken, Rita Moors, Veerle Verboven, Sander Hoogstijns, Niels Schoofs, Koen 
Claes, Johnny Ceyssens en Carmen Minten, raadsleden; 

                               Bernard Zwijzen, secretaris. 
 
Verontschuldigd:  / 
 
 
 
De raad gaat over tot de dagorde van heden. 
 
 
001 Goedkeuring verslag gemeenteraad 19 mei 2014 

 
De raad 
 
Gelet op het verslag van de gemeenteraad van 19 mei 2014. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, 180 en 181 §1. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Het verslag van de gemeenteraad van 19 mei 2014 goed te keuren.  

 
002 Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden langs de Thiewinkelstraat en riolerings- en 

wegeniswerken in Opworpstraat, Sint Janstraat, Geer straat en Kievitstraat: 
goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze 

 
Raadslid H. Suffeleers vraagt of het technisch niet mogelijk is om de rioleringen in de Opworpstraat 
boven elkaar te leggen. Hoe wist men dat de bomen weg moesten, vraagt raadslid Suffeleers zich af. 
 
Volgens J. Willems van Technum heeft men vastgesteld dat de bomen onstabiel waren en moesten 
verwijderd worden. De wortels waren doorgesneden en de bestaande buizen hebben op verschillende 
plaatsen schade veroorzaakt, gaat J. Willems verder. 
 
Schepen M. Vrancken wil opmerken dat de raadsleden dat probleem in de vorige gemeenteraad 
reeds uitvoerig besproken hebben.  
 
J. Willems van Technum vervolgt: de rioleringen worden niet vlak boven elkaar gelegd, omdat dit 
problematisch is voor het onderhoud.  
 
Raadslid S. Coenen vraagt indien zij zelf de dreef behouden zouden hebben, op welke manier zij dit 
dan gedaan zouden hebben. 
 
Volgens J. Willems van Technum zou dit geen goede oplossing geweest zijn. Soms moet men in de 
vooruitgang der dingen een optie nemen om een drastische ingreep te doen die op termijn betere 
resultaten geeft. Er zijn beschadigingen en met dat type van beuken kan men onmogelijk dat risico 



nemen, besluit J. Willems. 
 
Raadslid H. Suffeleers bemerkt dat AWV de toplaag wil behouden. Volgens raadslid Suffeleers heeft 
AWV die indertijd afgefreesd en terug opgelegd. Raadslid Suffeleers vraagt zich af waarom AWV niet 
bereid is om mee de weg te vernieuwen in het kader van dit dossier.  
 
J. Willems van Technum legt uit dat Technum metingen verricht heeft. Volgens Technum is de 
toestand van de weg redelijk goed, dus een volledige vernieuwing was niet nodig.  
 
Raadslid H. Suffeleers wil weten of OVAM geen opmerkingen gemaakt heeft over teerhoudend asfalt.  
 
J. Willems van Technum antwoordt dat het teerhoudend asfalt afgevoerd en terug vermengd wordt 
met de nieuwe fundering. Men moet uiteraard tot een financieel haalbare oplossing komen, aldus J. 
Willems. 
 
Raadslid A. Goijens vraagt zich af waarom de nutsleidingen verplaatst moeten worden, hoewel de 
elektriciteitsleidingen bovengronds liggen.  
 
J. Willems van Technum merkt op dat het luchtnet een apart gegeven is in dit dossier.  
 
M. Vrancken is er zo goed als zeker van dat de elektriciteitsleidingen ondergronds zullen worden 
gelegd. 
 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op de noodzaak over te gaan tot het aanleggen van fietspaden in de Thiewinkelstraat en 
riolering in de Thiewinkelstraat, Kievitstraat, Opworpstraat, Geerstraat en Sint Janstraat. 
 
Overwegende dat deze actie past binnen de doelstelling: "Lummen garandeert de veiligheid van alle 
inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker." 
 
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2007om een module 13b af te sluiten met het Vlaamse gewest 
voor het aanleggen van fietspaden langs de Thiewinkelstraat. 
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2010 om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met 
Infrax en AWV en gelet op het bijhorende addendum, goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen op 1 april 2014 om dit project gezamenlijk uit te voeren. 
 
Gelet op de bouwvergunning voor het uitvoeren van dit project afgeleverd op 20 maart 2014. 



 
Gelet op het bijzonder bestek voor deze opdracht met contractuele en technische bepalingen 
opgesteld door Studiebureau Technum NV, Ilgatlaan 8, 3500 Hasselt, totaal geraamd om  
5 294 155,25  EUR, excl. BTW. 
 
Overwegend dat het aandeel van de gemeente voor het uitvoeren van werken aan gemeentelijke 
wegen geraamd wordt op 676 589,54 EUR excl. BTW en het gesubsidieerde aandeel van de 
gemeente conform de moduleovereenkomst geraamd wordt op 1 215 226,34 EUR. 
 
Overwegende dat hiervoor een open aanbesteding de beste waarborgen biedt. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 meerbepaald actie 5105 "Aanleg en 
heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden"  
 
Overwegende dat de uitgaven voorzien werden onder het verbinteniskrediet onder budgetcode 
2014/2240700/1/200 en de ontvangsten onder budgetcode 2014/49951000/0200 van het budget 
2014. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1.-  Over te gaan tot het aanleggen van fietspaden in de Thiewinkelstraat en riolering in de 
Thiewinkelstraat, Kievitstraat, Opworpstraat, Geerstraat en Sint Janstraat en de opdracht te gunnen 
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek op basis van een open 
aanbesteding. 
 
Artikel 2.-  Het bijzonder bestek voor deze opdracht met contractuele en technische bepalingen goed 
te keuren. 
 
Artikel 3.- Het gesubsidieerde aandeel geraamd op 1 215 226,34 EUR excl. BTW conform de 
moduleovereenkomst terug te vorderen van het Vlaamse Gewest. 
 
Artikel 4. - De uitgave voor deze opdracht vast te leggen op het verbinteniskrediet onder budgetcode 
2014/2240700/1/0200 en de ontvangsten te boeken op budgetcode 2014/49951000/0200. 
 
Artikel 5 – Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de financiële dienst, Infrax en AWV. 

 
003 Kappen laanbomen Thiewinkelstraat en Opworpstraat:  goedkeuring bestek, 

vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijve n firma’s 
 

De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3. 
 



Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Kappen laanbomen Thiewinkelstraat en Opworpstraat 
te Lummen” een bijzonder bestek met nr. 2014/5105/02 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16 528,92 EUR excl. btw of  
20 000,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Fawin bvba, Herkkantstraat 88 te 3510 Kermt 
- Green Road nv, Moerstraat 4 te 9070 Heusden  
- Lavrijsen Houtbedrijf, Koning Albertstraat 123 te 2440 Geel  
- Muffels Leon nv Bosontginning, Meeënweg 100 te 3600 Genk  
- Sneyers Gerd, Hulshoekstraat 66 te 3560 Lummen  
- Willems bvba Bosontginning, Zenneweg 37 te 1980 Eppegem  
- Rogo Joseph BVBA, Hoevelaan 7 te 3740 Bilzen 
- Declerck-Wouters, Morgenstraat 19 te 3560 Lummen 
- Soors Dirk, Herestraat 26 te 3990 Peer 
- Joribo, Hasseltsesteenweg 95 te 3720 Kortessem 
- Dolmans Landscaping, Centrum Zuid 2409 te 3530 Houthalen-Helchteren 
 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing zal zijn op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 5 augustus 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel 
op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker”. 
 
Gelet op de actie “Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden”. 
 
BESLUIT 14 stemmen voor, 3 stemmen tegen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld) en 6 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA, J. Ceyssens voor 
Groen en N. Schoofs en H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/5105/02 voor de opdracht “Kappen laanbomen 
Thiewinkelstraat en Opworpstraat te Lummen” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3.- Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Fawin bvba, Herkkantstraat 88 te 3510 Kermt 
- Green Road nv, Moerstraat 4 te 9070 Heusden  
- Lavrijsen Houtbedrijf, Koning Albertstraat 123 te 2440 Geel  
- Muffels Leon nv Bosontginning, Meeënweg 100 te 3600 Genk  
- Sneyers Gerd, Hulshoekstraat 66 te 3560 Lummen  
- Willems bvba Bosontginning, Zenneweg 37 te 1980 Eppegem  
- Rogo Joseph BVBA, Hoevelaan 7 te 3740 Bilzen 



- Declerck-Wouters, Morgenstraat 19 te 3560 Lummen 
- Soors Dirk, Herestraat 26 te 3990 Peer 
- Joribo, Hasseltsesteenweg 95 te 3720 Kortessem 
- Dolmans Landscaping, Centrum Zuid 2409 te 3530 Houthalen-Helchteren 
 
Artikel 4. - De uitgave voor deze opdracht vast te leggen op het verbinteniskrediet onder budgetcode 
2014/2240700/1/0200. 

 
004 Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden langs de Thiewinkelstraat en riolerings- en 

wegeniswerken in Opworpstraat, Sint Jansstraat, Gee rstraat en Kievitstraat: verkoop 
van drie gemeentelijke percelen nodig voor de aanle g van bufferbekkens aan 
Interaqua 

 
Raadslid J. Ceyssens vraagt of er een akkoord is over de ruil. 
 
Schepen M. Vrancken legt uit dat er in principe een akkoord is. De eigenaar heeft initieel enkele eisen 
gesteld, waarvan Interaqua op de hoogte is. 
 
Raadslid M. Vanhoyland wil weten wat de schattingsprijs is. 
 
Hierop reageert schepen M. Vrancken dat dit in het dossier staat en legt uit dat dit de prijzen zijn voor 
landbouwgrond. 
 
Raadslid M. Vanhoyland stelt zich de vraag of deze niet wat weinig zijn. 
 
Dit is volgens schepen M. Vrancken niet het geval. 
 
Raadslid M. Vanhoyland oppert hierbij dat hij dacht dat het de bedoeling is om de gronden van de 
gemeente aan de beste prijs te willen verkopen. 
 
Schepen M. Vrancken is van mening dat de prijzen goed zijn. 
 
De burgemeester deelt mee dat wij de waarde laten bepalen door een beëdigd schatter en dat wij ons 
aan die prijzen houden. 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op de noodzaak over te gaan tot het aanleggen van fietspaden in de Thiewinkelstraat en 
riolering in de Thiewinkelstraat, Kievitstraat, Opworpstraat, Geerstraat en Sint Janstraat. 
 
Gelet op ons besluit van 15 februari 2010 om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met 
Infrax en AWV en het bijhorende addendum, goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen op 1 april 2014 om dit project gezamenlijk uit te voeren. 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om een buffering van het hemelwater te voorzien alvorens te 
lozen in oppervlaktewateren.  
 
Gelet op de bouwvergunning voor het uitvoeren van dit project afgeleverd op 20 maart 2014. 
 
Overwegend dat de studie uitgewezen heeft dat deze buffering best gebeurt op volgende percelen en 
dat de vergunning als volgt werd afgeleverd: 
Bekken 1a: op 2A D2027/02e  
Bekken 1b: op 2D 2028/02  
Bekken 2: op  2B 2040c. 



 
Overwegende dat het perceel 2B2040c eigendom is van de heer José-Maria Martin Ruiz maar dat het 
nodige deel van dit perceel best geruild kan worden met ons aangrenzende perceel 2B 261/02. 
 
Overwegende dat het rioolstelsel aangelegd en beheerd wordt door Infrax, meer bepaald Interaqua, 
en de percelen nodig voor het aanleggen van bufferbekkens dus moeten overgedragen worden aan 
Interaqua. 
 
Gelet op volgende schattingsverslagen opgemaakt door AARO-TOPO Landmeters-experten uit Herk-
de-Stad op 30 april 2014: 
Voor bekken 1a:                 2A D2027/02e       1 669,50 EUR 
Voor bekken 1b:                 2D 2028/02    1 800,00 EUR 
Voor bekken 2 mits ruil:     2B 261/02.   3 100,00 EUR 
 
Gelet op de verkoopovereenkomsten opgesteld door de dienst grondgebiedzaken voor de verkoop 
van deze percelen aan Interaqua. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 meer bepaald actie 5105 "Aanleg en 
heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden"  
 
BESLUIT 16 stemmen voor, 1 stem tegen (M. Vanhoyland voor Lumineus-Vld) en 6 onthoudingen  
(S. Coenen en A. Goijens voor Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA,  
J. Ceyssens voor Groen). 
 
Artikel 1.-  De verkoopovereenkomsten om de percelen 2A D2027/02e voor een bedrag van 1 669,50 
EUR, 2D 2028/02 voor een bedrag van 1 800,00 EUR en 2B 261/02 voor een bedrag van  3 100,00 
EUR te verkopen aan Interaqua goed te keuren.  

 
Artikel 2.-  De burgemeester en de secretaris te machtigen om de verkoopovereenkomsten te 
ondertekenen en de burgemeester te laten optreden als instrumenterend ambtenaar. 
 
Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Interaqua en de financiële dienst  
 
Artikel 4 – De ondertekende verkoopovereenkomsten in tweevoud aan Interaqua te bezorgen. 

 
005 Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden langs de Thiewinkelstraat en riolerings- en 

wegeniswerken in Opworpstraat, Sint Janstraat, Geer straat en Kievitstraat: 
goedkeuring bijkomende offerte van De Watergroep vo or aanpassingswerken aan de 
waterleiding langs gemeentewegen 

 
De raad 
 
Gelet op de noodzaak aanpassingswerken uit te voeren aan de waterleiding in de Opworpstraat, Sint-
Jansstraat, Geerstraat, Kievitstraat, en Thiewinkelstraat ingevolge de geplande wegenis- en 
rioleringswerken in deze straten. 
 
Gelet op ons besluit van 19 april 2010 om een offerte van VMW (thans De Watergroep) goed te 
keuren voor aanpassingswerken voor een bedrag geraamd op 51 513,10 EUR. 
 
Gelet op het schrijven van De Watergroep van 21 mei 2014 waarbij gemeld wordt dat de raming voor 
de aanpassingswerken geactualiseerd werd en de nieuwe raming 64 093,20 EURO bedraagt. 
 
Overwegend dat wij op 21 mei 2014 over voldoende autonome investeringskredieten beschikken om 
het saldo zijnde 12 580,10 EURO te financieren. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT  17 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor  
Lumineus-Vld en R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.- De geactualiseerde raming voor de aanpassingswerken van de waterleiding ingevolge de 



wegenis- en rioleringswerken in de Opworpstraat, Sint-Jansstraat, Geerstraat, Kievitstraat, en 
Thiewinkelstraat goed te keuren. 
 
Artikel 2.- Het saldo van 12 580,10 EURO ten opzichte van de oorspronkelijke raming zoals 
goedgekeurd op 19 april 2010 voor deze aanpassingswerken te financieren met beschikbare 
autonome investeringskredieten. 
 
Artikel 3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan De Watergroep en de financiële dienst. 

 
006 Kennisgeving besluit schepencollege van 31 decembe r 2013 met betrekking tot de 

interne kredietaanpassing nr. 2 - begroting 2013 
 

De raad 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009, betreffende de inwerkingtreding van 
diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de 
uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 
de wijziging van diverse bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van de gemeente. 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 9 van bovenvermeld besluit kredieten binnen dezelfde twee eerste 
cijfers van de functionele code verschoven kunnen worden. 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 155 van het gemeentedecreet deze interne kredietaanpassingen 
tot de bevoegdheden behoren van het schepencollege. 
 
Gelet op de besluit van het schepencollege van 31 december 2013 houdende een interne 
kredietaanpassingen in de gewone dienst van 2013. 
 
Overwegende dat dit besluit dient ter kennis gebracht te worden aan de gemeenteraad. 
 
NEEMT KENNIS 
 
van het besluit van het schepencollege van 31 december 2013 houdende interne kredietaanpassing. 
 

 
007 Vaststelling jaarrekening 2013 

 
Raadslid H. Suffeleers merkt op dat de schuldenlast laag is, maar indien de fietspaden en 
wegenisprojecten de volgende jaren worden uitgevoerd zoals gepland, gaan de fondsen misschien 
snel slinken, gaat hij verder. 
 
De financieel beheerder, C. Vandenhove, legt uit dat men ruimte moet scheppen om te investeren en 
in de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) moeten de bestaande gelden eerst worden aangesproken en 
pas dan kan men leningen aangaan.  
 
De burgemeester haalt ook nog aan dat er in de meerjarenplannen werd aangetoond dat de projecten 
gefinancierd kunnen worden met een positieve autofinancieringsmarge. 
 
Raadslid H. Suffeleers hoopt dat de projecten die op stapel staan, niet worden door geschoven.  
 
Raadslid N. Schoofs verwijst naar de interne kredietaanpassing waarin gesproken wordt over een 
bedrag van 8 500 EUR, hetgeen hij een hoog bedrag vindt.  
 
Schepen D. Snyers verklaart dat het hier om fietskosten en kilometervergoeding voor het personeel 
gaat. 
 
Raadslid N. Schoofs wijst dan op de kosten voor documentatie en abonnementen ten bedrage van  
25 000 EUR, wat hoog is in deze tijden van digitalisering. Ook de frankeringkosten zijn exuberant 
hoog. 
 
Schepen D. Snyers deelt mee dat papieren abonnementen eenmaal nodig zijn, waarbij er daarnaast 



ook online abonnementen zijn, en vraagt zich af of van deze abonnementen details gekend zijn. 
 
De burgemeester reageert hierop met de mededeling dat de administratie al geruime tijd inspanningen 
doet om deze abonnementen naar omlaag te halen, maar wijst er eveneens op dat in tijden van 
digitalisering kosten blijven bestaan voor aangetekende stukken, waar men niet buiten kan.  
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op de bepalingen inzake de gemeentelijke comptabiliteit. 
 
Gehoord de toelichting door financieel beheerder, C. Vandenhove. 
 
Gezien, geverifieerd en vastgesteld de jaarrekening 2013, opgemaakt door financieel beheerder,  
mevr. C. Vandenhove, met volgende resultaten: 
 
Begrotingsrekening: gewone buitengewone totaal  
                               dienst dienst   
 
1.Vastgestelde rechten 17 190 503,35 10 456 760,57 27 647 263,92 
 Onverhaalbare en oninvorderbare                 -900,39    0,00 -900,39 
 Netto-vastgestelde rechten 17 189 602,96 10 456 760,57 27 646 363,53 
 Vastleggingen -16 848 269,78 -11 435 843,32 -28 284 113,10 
    
 Begrotingsresultaat  341 333,18 -979 082,75 -637 749,57 
   
2.Vastgestelde rechten 17 190 503,35 10 456 760,57 27 647 263,92 
 Onverhaalbare en oninvorderbare                 -900,39                             0,00                  -900,39 
 Netto-vastgestelde rechten 17 189 602,96 11 456 760,57 27 646 363,53 
 Aanrekeningen -16 810 376,06 -5 529 831,11 -22 340 213,17 
    
 Boekhoudkundig resultaat over te 379 226,90 4 926 923,46 5 306 150,36 
 dragen naar volgend dienstjaar 
   
3.Vastleggingen 16 848 269,78 11 435 843,32 28 284 113,10 
 Aanrekeningen -16 810 376,06 -5 529 837,11 -22 340 213,17 
    
 Over te dragen vastleggingen 37 893,72 5 906 006,21 5 943 899,93 
 
 
Resultatenrekening: 
 
- exploitatieresultaat:  -16 524 
- uitzonderlijk resultaat:  237 812 
 
Balanstotaal:  70 469 124 
 
- vaste activa: 61 634 265 
- vlottende activa: 8 834 859 
 
- eigen vermogen: 61 490 111 
- vreemd vermogen: 8 979 013 
 
NEEMT KENNIS VAN  
 
de jaarrekening, resultatenrekening en balans, dienstjaar 2013 en deze voor goedkeuring aan de 
hogere overheid te zenden. 
 
 
 



 
 

008 Kennisname van de verbintenissen 2013, die onderwo rpen werden aan een 
voorafgaand visum van de gemeenteontvanger 

 
De raad 
 
Gelet op artikel 166 van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op de besluiten die in 2013 genomen werden door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Gelet op de bijgevoegde lijst, opgemaakt door de financieel beheerder. 
 
Overwegende dat al deze besluiten in uitvoering van artikel 94, 1e en artikel 160 §2 gecontroleerd 
werden op wettig- en regelmatigheid. 
 
NEEMT KENNIS VAN 
 
het overzicht van de besluiten die een visum van de gemeenteontvanger kregen. 

 
009 Onderzoek financiële haalbaarheid busvervoer schol engemeenschap 

 
Raadslid R. Moors legt uit dat het de bedoeling is om te onderzoeken om in Lummen, zoals in de 
naburige gemeenten, een busje aan te kopen om het vervoer voor de zwemlessen te verzorgen. 
Scholen moeten de maximumfactuur respecteren waardoor de zwembeurten al gehalveerd worden. 
Eventueel kan deze bus ook ter beschikking gesteld worden voor verenigingen tegen een huurprijs.  
 
Schepen B. Luyten reageert hierop dat het een investering en een personeelskost is en stelt zich de 
vraag hoever men daarin moet gaan, aangezien raadslid R. Moors spreekt over de 
scholengemeenschap, maar er daarbuiten nog scholen zijn. 
 
Raadslid R. Moors vraagt of de gemeenteraad akkoord is om het financieel onderzoek te doen en 
haalt aan dat er in Halen hier wel marge voor is. Zo’n bus kan op verschillende manieren ingezet 
worden. Het kan ook mits een minimale vergoeding. Raadslid R. Moors vindt dat er toch een 
onderzoek moet gevoerd worden.  
 
Schepen B. Luyten zegt dat dit ten vroegste tijdens de gemeenteraad van september kan, eventueel 
zelfs oktober. 
 
Raadslid R. Moors vindt oktober prima. 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en artikel 43, alsmede 
deze inzake het bestuurlijk toezicht zoals omschreven in titel VIII. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad de dato 19 mei 2014 waarin ondermeer besloten werd om 
de tarieven voor het schoolzwemmen te verhogen. 
 
Overwegende dat de verhoging van deze tarieven een bijkomend probleem vormt om de 
maximumfactuur voor schooluitgaven van de kinderen van de basisscholen te respecteren. 
 
Gelet op de vraag van de scholen aan de gemeente om te onderzoeken of er door haar busvervoer 
kan voorzien worden voor de leerlingen van de basisscholen met het oog op de zwemlessen en 
mogelijk ander activiteiten. 
 



 
 
BESLUIT 21 stemmen voor en 2 tegen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld). 
 
Enig artikel  
 
Te onderzoeken of het financieel haalbaar is om voor de scholengemeenschap busvervoer te 
voorzien met het oog op de verplaatsing van de leerlingen van de basisscholen van Lummen naar de 
zwemlessen en andere activiteiten ( bv toneel, bibliotheek …). 

 
010 Goedkeuring projectaanvraag intergemeentelijk same nwerkingsproject Wonen West-

Limburg 
 

De burgemeester legt uit dat er heel wat werk werd gestopt in de voorbereiding van dit dossier en wil 
zijn felicitaties aan het stadsbestuur van Herk-de-Stad overmaken voor het geleverde werk hierin. 
 
Raadslid J. Ceyssens merkt op dat er in de projectaanvraag staat dat Herk-de-Stad een woonplan op 
de gemeenteraad heeft gebracht. Had het woonplan in Lummen ook niet eerst moeten worden 
goedgekeurd, vraagt raadslid J. Ceyssens. 
 
De burgemeester deelt mee dat het woonplan een lijvig document is waaraan momenteel wordt 
gewerkt en dat dit in oktober naar de raad wordt gebracht. Bepaalde gegevens van het woonplan 
maken trouwens deel uit van de projectaanvraag, aldus de burgemeester. 
 
Raadslid J. Ceyssens vraagt wat men concreet bedoelt met kwalitatief ontwikkelen van woonterreinen. 
 
De burgemeester verwijst hierbij naar de verkaveling in Molen, wat een voorbeeld is van zo’n 
kwalitatieve ontwikkeling van woonterreinen.  
 
Raadslid J. Ceyssens haalt aan dat woningopsplitsing ook een fenomeen is vandaag. Men probeert in 
de projectaanvraag een kader te scheppen rond woningopsplitsing, maar men nuanceert dit 
onmiddellijk door te stellen dat het fenomeen niet moet gestimuleerd worden. Raadslid J. Ceyssens 
stelt zich de vraag of het gemeentebestuur woningopsplitsing zal stimuleren. 
 
De burgemeester antwoordt dat men dit wil stimuleren, maar niet in landelijk gebied, wel in de kernen. 
Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn om te parkeren. Er moet een duidelijker kader zijn en dat is 
net waar Wonen West-Limburg moet voor zorgen. Eventueel worden in dit verband verordeningen 
opgemaakt. Tot slot moet er ook rekening gehouden worden met de bepalingen in het Decreet 
Ruimtelijke Ordening, gaat de burgemeester verder.  
 
Raadslid J. Ceyssens meldt dat het gemeentebestuur van Lummen opmerkingen krijgt over datgene 
wat er nodig is in het kader van de sociale woningbouw en stelt zich de vraag wat er gebeurt als de 
projectaanvraag niet zou worden goedgekeurd. 
 
De burgemeester zegt dat bij niet-goedkeuring er personeelsmatig niet maximaal kan ingezet worden 
op de verschillende deelaspecten die in de projectnota aan bod komen. Dit betekent dat er dan delen 
van het plan noodgedwongen niet zullen worden uitgevoerd, aldus de burgemeester. 
 
Raadslid J. Ceyssens vraagt hoe zeker men ervan is dat de nieuwe projectaanvraag resultaat kan 
opleveren. 
 
De burgemeester gaat verder met de mededeling dat er nu ook gewerkt werd met een heel goed team 
en dat enkel in het begin de coördinator slecht was, maar dat deze werd vervangen door een andere 
coördinator. Er is goede hoop dat het project opnieuw kan worden opgericht. Er werden diverse 
sociale huisvestingsprojecten uitgevoerd in de gemeente Lummen. De burgemeester verwijst hierbij 
naar het dossier van de Ketelstraat.  
 
Raadslid J. Ceyssens wijst erop dat het grootste probleem “de vraag naar huurwoningen” blijft. 
 
De burgemeester zegt dat het verhaal van de sociale last in elke verkaveling nu vernietigd is. De 
burgemeester vindt dit een goede zaak, gezien men dit moet doen in een omgeving waar bepaalde 



dienstverleningen naar busvervoer en andere openbare voorzieningen zijn, en niet als aanhangsel bij 
nieuwe verkavelingen. 
 
De raad 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid (21 september 2007), het wijzigingsbesluit van 10 december 
2010, het wijzigingsbesluiten van 23 december 2011 en de huidige gecoördineerde versie waarin alle 
wijzigingen zijn verwerkt; 
 
Gelet op artikel 1 van het bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 
waaruit blijkt dat de initiatiefnemer enkel een gemeente of een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband conform het decreet van 6 juli 2001 kan zijn; 
 
Gelet op het schrijven van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya 
Van den Bossche de dato 25 april 2014 waarin opnieuw de mogelijkheid geboden wordt om 
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten voor lokaal woonbeleid te subsidiëren; 
 
Overwegende dat met het oog op de nieuwe projecten door de Vlaamse regering een strikte timing 
wordt gehanteerd; 
 
Gelet op artikel 3 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 waaruit 
blijkt dat de initiatiefnemer voor de uitvoering van het project een beroep kan doen op een partner;  
dat de interlokale vereniging conform het decreet van 6 juli 2001 geen eigen personeel kan 
aanwerven; 
 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur van Lummen en het stadsbestuur van Herk-de-Stad 
wensen samen te werken als interlokale vereniging; 
dat bijgevolg één gemeente, zijnde de gemeente Herk-de-Stad, wordt aangeduid als trekker en instaat 
voor de personeelsaanwerving; 
 
Gelet op artikel 4 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 waarin 
gesteld is dat: 
 

• het project alleen in aanmerking komt voor een subsidie als het gezamenlijke aandeel ten 
laste van de gemeentebegrotingen van de deelnemende gemeenten (die participeren aan het 
project) in de totale kosten van het project minstens 25% bedraagt, met dien verstande dat 
elke deelnemende gemeente bijdraagt in de kosten van het project.  
 

• de initiatiefnemer overleg pleegt met de provincie of de provincies waarbinnen het 
werkingsgebied is gelegen, voordat hij een subsidieaanvraag indient en dit met het oog op 
een eventuele samenwerking of cofinanciering. 

 
Gelet op 
 

• artikel 18 van het bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 
waarin gesteld is dat het project wordt begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin 
minstens elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd is. 
 

• het feit dat er tevens een beheerscomité is voorzien dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidgemeenten van de interlokale vereniging.  

 
Gelet op het projectvoorstel “Woonproject West-Limburg” dat gericht is op de concrete uitvoering van 
het doel waarvan sprake bij de oprichting van de interlokale vereniging: 
 

− de uitbouw van gemeentelijke infoloketten wonen 
− het organiseren van woonoverleg per lidgemeente 
− het opmaken van een woonbeleidsvisie per lidgemeente 
− het opmaken van een visie en actieplan over de kwaliteit van een woningpatrimonium en de 

woonomgeving 
 



BESLUIT 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.-  Samen met het stadsbestuur van Herk-de-Stad een interlokale vereniging op te richten.  
 
Artikel 2.-  De projectaanvraag (als bijlage) tussen het gemeentebestuur van Lummen en het 
stadsbestuur van Herk-de-Stad betreffende de intergemeentelijke samenwerking goed te keuren. 
 
Artikel 3.-  Conform het bovenvermelde besluit, in het gemeentebudget de nodige financiële middelen 
te voorzien om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen die deze projectaanvraag met zich 
meebrengt en dit: 
 

• onder voorbehoud van de goedkeuring van deze projectaanvraag door de Vlaamse overheid. 
• volgens de financiële verdeling die in de projectaanvraag is opgenomen. 

 
Artikel 4.-  Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het stadsbestuur van Herk-de-Stad en de 
toezichthoudende overheid. 
 
Artikel 5.-  Dit besluit is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals voorzien in het 
gemeentedecreet. 

 
011 Aankoop bestelwagen groendienst: goedkeuring beste k en vaststelling 

gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s 
 

Raadslid H. Suffeleers vraagt om garage Deboutte te Meldert en garage Haesen Herk-de-Stad toe te 
voegen. Raadslid H. Suffeleers stelt eveneens de vraag waarom er maar 10 punten op verbruik en 
milieuaspecten worden gezet.  
 
Schepen W. Vangeel legt uit dat de prijs en technische aspecten van de wagen de hoofdzaak zijn in 
zulk een bestek en is dus van mening dat 10 punten op verbruik en milieuaspecten correct is.  
 
Raadslid M. Vanhoyland haalt aan dat het verbruik van zo een wagen trouwens afhangt van chauffeur 
tot chauffeur en dus sowieso moeilijk is in te schatten. 
 
Raadslid K. Claes vraagt zich af of de ramingsprijs niet vrij hoog is.  
 
Schepen W. Vangeel zegt dat het hier om een correcte ramingsprijs gaat.  
 
Raadslid M. Vanhoyland merkt op dat het hier gaat om diverse merken, waarvan de prijs nogal ruim 
uiteen ligt en stelt de vraag welk type merk men voor ogen heeft. 
 
Als reactie hierop, geeft schepen W. Vangeel aan dat er geen merken mogen voorgetrokken worden 
in overheidsopdrachten.  
 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 



inzonderheid artikel 5, § 2. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop bestelwagen groendienst” een bijzonder 
bestek met nr. 2014/6160/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40 495,87 EUR excl. btw of  
49 000,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Paesmans nv, Sint-Truidersteenweg 9 te 3540 Herk-de-Stad 
- Groep JAM, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt 
- Truck Trading Limburg, Centrum Zuid 1049 te 3530 Houthalen 
- Bruyninx nv, Hellebeemden 4 te 3500 Hasselt 
- Bruyninx nv, Sint-Truidersteenweg 250 te 3500 Hasselt 
- Garage Boden nv, Herkenrodesingel 4 te 3500 Hasselt 
- Garage Vaneerdewegh, Thiewinkelstraat 13 te 3560 Lummen 
- Autobedrijf Convents, Molemstraat 87 te 3560 Lummen 
- Garage Kenens, Paalsesteenweg 239 te 3583 Paal 
- Garage Govaerts & Zonen, Leuvensesteenweg 160 te 3290 Diest 
- Garage Deboutte nv, Blanklaerstraat 5 te 3290 Diest 
- Garage Haesen nv, Grote Baan 20 te 3540 Herk-de-Stad 
 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 
- prijs (40 punten) 
- technische aspecten (40 punten) 
- garantievoorwaarden (10 punten) 
- verbruik en milieuaspecten (10 punten) 
 
Overwegende dat 29 juli 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van 
offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt 
een goed contact met de burger” met een investeringsenveloppe van 3 054 900 EUR. 
 
Gelet op actie 6160 “Modernisering van het wagen- en machinepark”. 
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (J. Ceyssens voor Groen, N. Schoofs en H. Suffeleers 
als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/6160/01 voor de opdracht “Aankoop bestelwagen 
groendienst” goed te keuren. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3.-  Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Paesmans nv, Sint-Truidersteenweg 9 te 3540 Herk-de-Stad 



- Groep JAM, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt 
- Truck Trading Limburg, Centrum Zuid 1049 te 3530 Houthalen 
- Bruyninx nv, Hellebeemden 4 te 3500 Hasselt 
- Bruyninx nv, Sint-Truidersteenweg 250 te 3500 Hasselt 
- Garage Boden nv, Herkenrodesingel 4 te 3500 Hasselt 
- Garage Vaneerdewegh, Thiewinkelstraat 13 te 3560 Lummen 
- Autobedrijf Convents, Molemstraat 87 te 3560 Lummen 
- Garage Kenens, Paalsesteenweg 239 te 3583 Paal 
- Garage Govaerts & Zonen, Leuvensesteenweg 160 te 3290 Diest 
- Garage Deboutte nv, Blanklaerstraat 5 te 3290 Diest 
- Garage Haesen nv, Grote Baan 20 te 3540 Herk-de-Stad 
 
Artikel 4. - De uitgave voor deze opdracht vast te leggen op het verbinteniskrediet onder budgetcode 
2014/2400000/1/0119.  

 
012 Automatiseren inkomdeuren GCOC Oosterhof: goedkeur ing bestek, vaststelling 

gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s 
 

Raadslid N. Schoofs merkt op dat er ondermeer een bedrijf uit Brugge wordt aangeschreven en stelt 
zich de vraag waarom men eigenlijk gaat voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Men zou heel wat geld kunnen besparen door de onderhandelingsprocedure met bekendmaking te 
gebruiken en door eventueel naar buitenlandse firma’s te gaan, gaat raadslid N. Schoofs verder. 
 
Schepen W. Vangeel vindt dit een eigenaardige redenering, aangezien raadslid N. Schoofs vorige 
keer stelde dat er enkel Belgische of zelfs Vlaamse bedrijven mochten worden aangeschreven.  
 
Raadslid N. Schoofs  zegt hierop dat iedereen zich wel eens kan vergissen en trekt zijn woorden van 
vorige maal dan ook terug. 
 
De burgemeester legt uit dat de diensten op voorhand op zoek gaan naar mogelijke kandidaten en 
wijst op het feit dat een onderhandelingsprocedure met bekendmaking een kostelijke en omslachtige 
procedure is.  
 
Raadslid N. Schoofs is van mening dat aan de open onderhandelingsprocedure toch een kans moet 
worden gegeven. 
 
Raadslid K. Claes stelt zich de vraag hierbij of zulk een principe ook in omgekeerde richting zou 
werken: hoeveel Vlaamse bedrijven mogen in Nederland inschrijven? 
 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 



Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Automatiseren inkomdeuren GCOC Oosterhof” een 
bijzonder bestek met nr. 2014/1440/01 werd. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.000,00 EUR excl. btw of 
14.520,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende firma’s zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Assa Abloy Entrance Systems - Besam België nv, Centrum Zuid 3042 te 3530 Houthalen 
- Tormax Belgium, Gontrode heirweg 186 te 9090 Melle 
- FAAC Benelux, Lieven Bauwensstraat 13 te 8200 Brugge 
- Kone Belgium nv, Bretagnestraat 24 te 1200 Brussel 
 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 
- prijs (50 punten) 
- technische waarde (30 punten) 
- garantieperiode en –voorwaarden (20 punten) 
 
Overwegende dat 2 september 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en 
verenigingsleven”. 
 
Gelet op  de actie “Uitbouw en onderhoud G.C.O.C. Oosterhof. 
 
BESLUIT 22 stemmen voor en 1 onthouding (N. Schoofs als onafhankelijk raadslid). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/1440/01 voor de opdracht “Automatiseren inkomdeuren 
G.C.O.C. Oosterhof” goed te keuren. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Assa Abloy Entrance Systems - Besam België nv, Centrum Zuid 3042 te 3530 Houthalen 
- Tormax Belgium, Gontrode heirweg 186 te 9090 Melle 
- FAAC Benelux, Lieven Bauwensstraat 13 te 8200 Brugge 
- Kone Belgium nv, Bretagnestraat 24 te 1200 Brussel 
 
Artikel 4. - De uitgave voor deze opdracht vast te leggen op het verbinteniskrediet onder budgetcode 
2014/2210700/1/0705. 

 
013 Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen: goedkeurin g bestek, vaststelling 

gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s 
 

Raadslid H. Suffeleers vraagt om eveneens ISS toe te voegen. 
 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 



betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 4. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Reinigen van ruiten gemeentelijke gebouwen” een 
bijzonder bestek met nr. 2014/7000/04 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de opdracht loopt vanaf 1 oktober 2014, of na gunning,  tot en met 30 september 
2017. 
 
Overwegende dat de opdracht jaarlijks opzegbaar is door beide partijen. 
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40 000,00 excl. btw of  
48 400,00 EUR incl. 21% btw voor de volledige looptijd. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

- Agom nv, Genkersteenweg 43 te 3500 Hasselt 
- Euroclean nv (Hasselt), Walenstraat 90 te 3500 Hasselt 
- Cleaning Masters, Industrieweg 2025 te 3520 Zonhoven 
- Joke Schoonmaak bvba, Heuvenstraat 95 te 3520 Zonhoven 
- Dubbel 8 bvba, Slagmolenstraat 3 te 3500 Hasselt 
- Cleaver Cleaning bvba, Patrijzenlaan 8 te 3550 Heusden-Zolder  
- Service Net bvba, Mieënbroekstraat 28 te 3600 Genk 
- Ramenwasser RB bvba, Zonhovenstraat 44 te 3500 Hasselt 
- Clean Experts bvba, Oude-Heidestraat 94 te 3511 Kuringen 
- Neatwork nv, Cijnshofstraat 7 bus 3 te 3550 Heusden-Zolder 
- ISS nv, Athena Business Center, Steenstraat 20/1 te 1800 Vilvoorde-Koningslo 

 
Overwegende dat 16 september 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing zal zijn op deze opdracht. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 
Gelet op de kredieten onder “Overig beleid”. 
 



 
 
BESLUIT éénparig. 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/7000/04 voor de opdracht “Reinigen van ruiten 
gemeentelijke gebouwen”. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Agom nv, Genkersteenweg 43 te 3500 Hasselt 
- Euroclean nv (Hasselt), Walenstraat 90 te 3500 Hasselt 
- Cleaning Masters, Industrieweg 2025 te 3520 Zonhoven 
- Joke Schoonmaak bvba, Heuvenstraat 95 te 3520 Zonhoven 
- Dubbel 8 bvba, Slagmolenstraat 3 te 3500 Hasselt 
- Cleaver Cleaning bvba, Patrijzenlaan 8 te 3550 Heusden-Zolder  
- Service Net bvba, Mieënbroekstraat 28 te 3600 Genk 
- Ramenwasser RB bvba, Zonhovenstraat 44 te 3500 Hasselt 
- Clean Experts bvba, Oude-Heidestraat 94 te 3511 Kuringen 
- Neatwork nv, Cijnshofstraat 7 bus 3 te 3550 Heusden-Zolder 
- ISS nv, Athena Business Center, Steenstraat 20/1 te 1800 Vilvoorde-Koningslo 
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Raadslid R. Moors vraagt of de verhoging van de personeelsuitgaven verantwoordelijk is voor de 
stijgende kost. 
 
Schepen B. Luyten beaamt dat dit ondermeer het geval is en legt uit dat mensen die jaren werkzaam 
zijn, een verhoging krijgen van dienstanciënniteit. Vorig jaar werd er ook een extra deeltijds 
personeelslid verschoven vanuit de sportdienst voor personeelsadministratie gaat schepen B. Luyten 
verder. 
 
Raadslid M. Peeters vraagt of de gebouwen in Geneiken en de Meerlestraat zullen wegvallen. 
 
Schepen B. Luyten deelt mee dat het huurcontract in de Meerlestraat loopt tot 2015, maar dat de men 
hier langer wil blijven.  
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel de huur van de locatie bedraagt. 
 
Schepen B. Luyten geeft aan dat dit 1 000 EUR is. 
 
Raadslid M. Vanhoyland heeft vastgesteld dat er in 2003 een maximale bezetting was en nu, 10 jaar 
later, is deze bezettingsgraad nog steeds identiek terwijl het aantal inwoners in Lummen toch gegroeid 
is. Raadslid M. Vanhoyland wenst hiervoor de reden te kennen.  
 
Hierop antwoordt schepen B. Luyten dat hier geen reden voor gevonden werd. 
 
Raadslid M. Vanhoyland oppert dat een goede beleidsmaker in dit verband naar oorzaken tracht te 
zoeken. 
 
Raadslid R. Moors is van mening dat de naschoolse opvang heel voorbeeldig werkt in Lummen. 
 
Schepen B. Luyten legt uit dat dit met veel factoren heeft te maken, zoals gezinssituaties die wijzigen, 
grootouders, werkloosheid enz..Gelukkig is de boom van 2003 teruggevallen, gaat schepen B. Luyten 
verder, want anders kon men niet aan de vraag voldoen. Bovendien is men blij dat men kan starten 
met bouwplannen voor 100 opvangplaatsen in Linkhout zodat er daar opnieuw marge ontstaat. Er zijn 
nu al moeilijkheden om aan de vraag te voldoen en schepen B. Luyten is blij dat er opvang kan 
worden geboden aan mensen die het nodig hebben. Schepen B. Luyten wijst er op dat er trouwens 
nog steeds een stijgende lijn is in het aantal kinduren. 
 



Raadslid M. Vanhoyland vindt dat de buitenruimte in de kinderopvang van Lummen centrum 
onvoldoende is. 
 
Raadslid S. Coenen wil de aandacht vestigen op het advies van de Bestuurscommissie 
Buitenschoolse Kinderopvang. De Bestuurscommissie heeft gevraagd om de verhoging van de 
bijdragen een jaar uit te stellen, aldus raadslid S. Coenen. 
 
Schepen B. Luyten antwoordt hierop dat het resultaat van de stemming aanwijst dat voor dit punt 4 
stemmen voor en 3 stemmen tegen waren. 
 
Hierop reageert raadslid S. Coenen dat de verhoging werd goedgekeurd, maar dat er gevraagd werd 
om de invoering een jaar uit te stellen. 
 
Schepen B. Luyten repliceert dat men met de tarieven in een heel goede middenmoot zit en dat de 
kost bovendien fiscaal aftrekbaar is.  
 
Raadslid M. Vanhoyland haalt echter aan dat er niet goed gescoord wordt onder het half uur in 
vergelijking met andere gemeenten. 
 
Schepen B. Luyten zegt hierop dat er gezegd werd dat men in het algemeen in een goede 
middenmoot zit, misschien niet onder het half uur, maar wel gemiddeld in alle tarieven.  
 
Raadslid S. Coenen merkt op dat de verplaatsing van een personeelslid van de sportdienst naar 
Buitenschoolse Kinderopvang een stijging is van de kosten. 
 
Hierop reageert schepen B. Luyten dat die verschuiving niet verantwoordelijk is voor de verhoging van 
de kosten. 
 
Raadslid S. Coenen vraagt waarom men dit niet softwarematig kan oplossen. 
 
Schepen B. Luyten deelt mee dat het softwarepakket ook 18 000 EUR kost en dat dit niet noodzakelijk 
weerslag heeft op het aantal tewerkgestelde personeelsleden. 
 
De raad 
 
Gelet op de richtlijnen van Kind en Gezin van 6 juni 2013 betreffende de minimale en maximale 
bedragen voor ouderbijdragen buitenschoolse kinderopvang.  
 
Gelet op brieven van Kind en Gezin, houdende de indexverhogingen van 2011, 2012 en 2013. 
 
Gelet op het advies van de Bestuurscommissie buitenschoolse opvang van 4 juni betreffende de 
ouderbijdrage voor buitenschoolse opvang. 
 
Overwegende dat de indexaanpassingen van 2011, 2012 en 2013 niet werden doorgevoerd in de 
gehanteerde tarieven. 
 
Overwegende de stijging van de exploitatie-uitgaven. 
 
Overwegende dat het verschil tussen de inkomsten en de werkingsuitgaven groter wordt.   
 
BESLUIT 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld) en 
5 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en  
J. Ceyssens voor Groen). 
 
Enig artikel.- Voorliggend ontwerp tariefreglement als volgt goed te keuren:  
 
Tarieven                                                                                                                                          Bijlage 
  
Op schooldagen 
- 1,10 EUR per aangevangen half uur per kind 
  



Op schoolvrije dagen en vakantiedagen  
- 3,85 EUR voor een aanwezigheid van < 3 uren  
- 5,50 EUR voor een aanwezigheid vanaf 3 tot 6 uren  
- 11,00 EUR voor een aanwezigheid van > 6 uren  
  
Verminderd tarief voor gelijktijdig aanwezige kinde ren van een gezin 
  
Op schooldagen 
- 0,82 EUR per aangevangen half uur per kind 
  
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen 
- 2,89 EUR voor een aanwezigheid van < 3 uren 
- 4,12 EUR voor een aanwezigheid vanaf 3 tot 6 uren 
- 8,25 EUR voor een aanwezigheid van > 6 uren  
  
Annulerings- en reserveringskosten 
  
5,00 EUR per kind per dag, indien  
- de gereserveerde dag niet of niet tijdig geannuleerd werd (rekening houdend met de   

annuleringstermijnen zoals opgesomd in het reglement) 
- per schooljaar meer dan 6 gereserveerde dagen geannuleerd werden 
- indien een kind aanwezig was zonder voorinschrijving 
   
Andere tarieven 
  
-    Inschrijvingskosten     10,00 EUR 
-    Inschrijvingskosten voor gelijktijdig ingeschreven kinderen van eenzelfde gezin  
     vanaf het tweede kind       5,00 EUR 
-    Kind wordt afgehaald na sluitingstijd   15,00 EUR 
-    Jaarlijkse uitstap     12,00 EUR + de ouderbijdrage 
  
Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 september 2014. 
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Raadslid J. Ceyssens vraagt wat er gebeurt als Beringen toch zou uitstappen? 
 
Schepen B. Luyten antwoordt dat men hiervan tijdig op de hoogte zal gebracht worden zodat er 
maatregelen kunnen genomen worden en men eventueel kan aansluiten bij een andere 
scholengemeenschap. 
 
De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
  

 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 2011 over de vorming van de huidige 
scholengemeenschap. 
 
Gelet op de overeenkomst van de scholengemeenschap 2011-2014 in de vorm van een interlokale 
vereniging. 
 
Gelet op het advies van de schoolraad van 21 mei 2014 om de samenwerking te verlengen voor een 
periode van drie schooljaren. 
 
Gelet op het protocol  van 22 mei 2014 van het afzonderlijk bijzonder comité met de goedkeuring tot 
verlenging van de overeenkomst. 
 



Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 
scholengemeenschap kan vormen met andere schoolbesturen.  
 
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de 
eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens 
over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken. 
  
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap onder de vorm van een interlokale vereniging  
werd opgericht. 
  
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van 
scholengemeenschap De Puzzel en deze na een periode van drie schooljaren afloopt op 31 augustus 
2014. 
 
Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft 
plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het 
aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode 
van zes jaar, van 1 september 2014 tot 31 augustus 2020. 
 
Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap de samenwerking wenst te 
verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van 21 mei 
2014. 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.-  De werking van de huidige scholengemeenschap in de vorm van een interlokale vereniging 
                 De Puzzel met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2014. 
  
Artikel 2.- Het ontwerp van overeenkomst inzake scholengemeenschap als volgt goed te keuren. 
  
 

 
Vorming scholengemeenschap basisonderwijs 2014-2020 

in de vorm van een interlokale vereniging van het Vlaams Gewest 
 

 
 

OVEREENKOMST SG De Puzzel 
 
 
Tussen de gemeentebesturen van Beringen, Lummen, Halen, vertegenwoordigd door de 
burgemeesters en gemeentesecretarissen, respectievelijk: 
 
Voor Beringen :  De heer Maurice Webers  en de heer Luc Vrijdaghs 

Voor Lummen :  De heer Luc Wouters  en de heer Bernard Zwijzen  

Voor Halen :   De heer Eric Van Roelen  en mevrouw Bie Loosen  

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

Art. 1 
 
Voornoemde gemeentebesturen sluiten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder 
rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een interlokale vereniging, voor de vorming van een 
scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2014-2015 tot en met 2019-2020.  
Deze scholengemeenschap draagt de volgende benaming: interlokale vereniging “De Puzzel” 
 
Art. 2 



 
Deze samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen: 
 - 016634 Stedelijke Basisschool De Hoeksteen in Beringen-Beverlo 
 - 014308 Stedelijke Basisschool Koersel in Beringen-Koersel 
 - 016501 Gemeentelijke Lagere school De Zonnebloem in Lummen 
 - 013805 Gemeentelijke Basisschool Op Dreef in Halen-Zelem 
 
De zetel wordt gevestigd in de Gemeentelijke basisschool De Zonnebloem – Geneikenstraat 15, 3560 
Lummen 
 
 
 
Titel 1: Onderwerp, benaming, duur, aanvang en opze g 
 
 
 
Art. 3 
 
§1.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes schooljaren en gaat in op 1 

september 2014 en eindigt op 31 augustus 2020. 
 
§2. Tijdens de voormelde periode kan de beslissing of overeenkomst inzake de vorming van een 

scholengemeenschap evenwel worden gewijzigd, zodat een school alsnog tot de 
scholengemeenschap kan toetreden of uit de scholengemeenschap kan stappen volgens de 
geldende modaliteiten. 

 
§3. Een school kan uit de scholengemeenschap stappen in een van de volgende gevallen: 
 

1° indien de scholengemeenschap minder dan negenhon derd gewogen regelmatige leerlingen 
telt op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar; 

 
2° indien de school overgenomen wordt door een scho olbestuur van een andere groep als 

vermeld in artikel 3, 21°, op voorwaarde dat alle s choolbesturen die behoren tot de 
scholengemeenschap, ermee instemmen dat de school uit de scholengemeenschap stapt; 

 
3° indien de school behoort tot een schoolbestuur m et bepaalde kenmerken  en voor zover de 

uitstap plaats vindt op 1 september 2017, 2018 of 2019. Deze ‘bepaalde kenmerken’ zijn 
momenteel nog niet gedefinieerd door de Vlaamse Regering. 

 
 
Titel 2: Beheerscomité – organisatie en werking 
 
 
Art. 4 
 
§ 1. Er wordt een beheerscomité opgericht. 
 
§2.  Door elke gemeenteraad wordt een lid van het schepencollege afgevaardigd, alsmede een 

vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid. 
 
§3. Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan. 
 
Art. 5 
 
§ 1. Het beheerscomité houdt minstens één zitting per trimester op een gezamenlijk afgesproken 

datum. 
 
§2.  De wijze van samenroepen, de wijze van vergaderen alsmede plaats en uur van de 

vergaderingen wordt bepaald bij de installatie. Het beheerscomité stelt hiertoe een huishoudelijk 
reglement op. 

 



§3.  De directeurs wonen de vergaderingen van het beheerscomité bij met raadgevende stem. 
 
§4.  Het beheerscomité kan deskundigen uitnodigen op de vergaderingen. 
 
Art. 6 
 
§1.  Alle afspraken worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel 

verworpen. 
De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één. Indien de vergadering 
niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, 
minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen. 

 
§2.  De afspraken worden gemaakt met inachtneming van de bevoegdheden van het 

medezeggenschapscollege of de individuele schoolraden. 
 
Art. 7 
 
§1.  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door een administratief medewerker. Dit 

wordt ter kennis overgemaakt aan alle betrokken gemeentebesturen en de betrokken directeurs. 
 
§2.  Na goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering worden het verslag en alle bijhorende 

documenten ondertekend door de voorzitter en de verslaggever. 
 
 
 
Titel 3: Beheerscomité – bevoegdheden 
 
 
Art. 8 
 
§1  Het beheerscomité maakt minimaal afspraken over: 

− de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap; 
− de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend aan 

de scholengemeenschap; 
− het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap; 
− de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als 

aanspreekpunt, voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de scholengemeenschap; 
− over de aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die op het niveau 

van de scholengemeenschap kunnen worden samengelegd; 
− de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de 

scholengemeenschap; 
− de wijze waarop de school voor buitengewoon onderwijs haar deskundigheid ter beschikking 

stelt; 
− het sluiten van een samenwerkingsakkoord met: 

o één of meer scholen voor gewoon en/of buitengewoon onderwijs die niet tot de 
scholengemeenschap behoren; 

o met een scholengemeenschap basis- of secundair onderwijs; 
o met één of meer instellingen voor secundair onderwijs, deeltijds kunst- en/of 

volwassenenonderwijs.  
 Deze bepaling geldt niet voor samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn vooraleer de 

scholengemeenschap gevormd is; 
− het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap; 
− algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluaties; 
− algemene afspraken inzake de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de 

scholengemeenschap. 
 
§2.  Het beheerscomité maakt afspraken over:  

− de overdracht van lestijden en uren uit het urenpakket; 
− de inhoud en de toepassing van de engagementsverklaring vermeld in het decreet 

Basisonderwijs van 25-02-1997; 



− de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen teneinde  speciale 
projecten met betrekking tot zorg mogelijk te maken; 

− het gebruik van de infrastructuur; 
− de overdracht naar een andere scholengemeenschap van punten voor het voeren van  een 

zorgbeleid als een school de scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot de 
scholengemeenschap naar waar de punten voor het voeren van ene zorgbeleid kunnen 
worden overgedragen. 

− alle mogelijke onderwerpen tenzij dit krachtens een wet, een bijzonder decreet of een decreet 
wordt verboden. De bijkomende afspraken worden opgenomen in deze overeenkomst. 

 
§3. Alle afspraken worden ter goedkeuring voorgelegd aan d het bevoegde orgaan van de 

gemeenten. 
 
Art. 9 
 
§1.  De financiële middelen die in onderlinge afspraak worden vastgelegd, worden door elke 

deelnemende gemeente zelf beheerd. 
 
§2.  Elke gemeente draagt a rato van het leerlingenaantal bij tot de financiële middelen. Het 

beheerscomité maakt afspraken over de jaarlijkse bijdrage per leerling. 
 
§3.  Het beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden samen met het jaarverslag. 
 
§4.  De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het 

jaarverslag. 
 
§5.  Bij de beëindiging van de overeenkomst worden de resterende middelen teruggestort aan de 

respectievelijke schoolbesturen a rato van het aantal leerlingen. 
 
Art. 10 
 
Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst. 
 
 
 
Titel 4: Infrastructuur, didactisch materiaal en we rkingskosten 
 
 
Art. 11 
 
In geval van gemeenschappelijk gebruik van materiaal, blijft dit eigendom van de inbrengende 
gemeente. Elk schoolbestuur binnen de scholengemeenschap neemt een passende verzekering voor 
deze materialen. 
 
Art. 12 
 
Elke deelnemende gemeente draagt de werkingskosten in de eigen gemeente. 
 
 
 
Titel 5: Personeel 
 
 
Art. 13 
 
§1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt geaffecteerd aan een school 

kan:  
1. een personeelslid van het bestuurspersoneel  van de scholen die de 

scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor de 
totaliteit van de scholengemeenschap; 



2. een personeelslid van het onderwijzend personeel  van de scholen die de 
scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor 
andere scholen van de scholengemeenschap; 

3. een personeelslid van het beleids- en ondersteunend personeel  van de scholen die de 
scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en 
in andere  scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten 
voor de totaliteit van de scholengemeenschap; 

4. in afwijking van 1° en 2° een personeelslid dat wordt aangesteld in een functie of een 
betrekking die wordt ingericht ter ondersteuning van de werking van de 
scholengemeenschap met de stimulusmiddelen of de samengelegde punten ICT of 
administratie (directeur-coördinator SG, stafmedewerker SG) , worden ingezet voor de 
vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor 
de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap. 

 
§2. Bij de toepassing van 3° en 4° moeten minstens volgende principes worden gehanteerd: 

1. het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de school waar de 
betrekking reglementair wordt ingericht; 

2. de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de 
school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit 
geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden; 

3. er moet stees rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het 
personeelslid. 

 
§3.  De bepalingen inzake inzetbaarheid opgenomen zoals bedoeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 

worden opgenomen in het besluit waarin de aanstelling wordt vastgesteld, evenals in de 
functiebeschrijving. 

 
 
 
Titel 6: Slotbepalingen 
 
 
Art. 14 
 
Meer specifieke regels en afspraken kunnen intern worden vastgelegd in elke school, via een 
dienstnota. 
 
 
 
Art. 15 
 
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de vereiste goedkeuring 
verleend wordt aan de betreffende verlenging van de scholengemeenschap door de respectievelijke 
gemeenteraden. 
 
Art. 16 
 
Een kopie van deze overeenkomst wordt bezorgd aan AgODi. 

 
016 Principiële goedkeuring voor het verleggen van buu rtweg nr. 30 en de opening van 

een nieuwe voetweg ter hoogte van de openbare nutsz one in Meldert en machtiging 
aan het college om de procedure hiervoor te laten v oeren 

 
Raadslid H. Suffeleers vraagt of er ook een oplossing is voor de Chiro. 
 
De burgemeester zegt dat deze moet meegenomen worden in het hele verhaal. 
 
Raadslid H. Suffeleers vindt de kostprijs voor de Chiro van 670 000 EUR aan de hoge kant, maar wel 
verantwoord. 
 
De burgemeester vindt dit een eigenaardige vaststelling. 



 
Waarop raadslid H. Suffeleers verklaart dat dit verantwoord is in het licht van de uitgaven die voor de 
voetbal in Linkhout gebeurd zijn. 
 
De burgemeester haalt aan dat raadslid H. Suffeleers deze uitgaven wel zelf mee goedgekeurd heeft. 
 
Raadslid M. Vanhoyland zegt dat het utopisch is om een infrastructuur te bouwen voor 200 000 EUR. 
 
De raad 
 
Gelet op de aanvraag vanwege Senior Assist nv, 4 Wings, Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo/Oevel 
voor het verleggen van buurtweg nr. 30 en het openen van een nieuwe voetweg ter hoogte van 
percelen afdeling 4 sectie D nrs. 63S, 63X, 63Y, 63D, 62C, 62D, 66A, 66B, 49A en 49B, zijnde de 
percelen van het oud gemeentehuis (huidige jeugdlokalen), de huidige buitenschoolse kinderopvang 
en de percelen tussen deze gebouwen en de terreinen van OC De Kalen Dries te Meldert.  
 
Overwegende dat de gemeente Lummen eigenaar is van de percelen 63S, 63X, 63Y, 63D, dat Senior 
Assist nv aankoopovereenkomsten heeft afgesloten met de betrokken eigenaars van de percelen 
62C, 62D, 66A, 66B, 49A en 49B. 
 
Gelet op de verantwoordingsnota van de aanvrager dat de aanvraag tot verlegging van buurtweg nr. 
30 en opening van een nieuwe buurtweg gebeurt met het oog op het bouwen van een nieuwe 
woonzorgcampus binnen de openbare nutszone welke een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, 
een BKO en de bouw van jeugdlokalen zal omvatten. 
 
Gelet op het feit dat het verplaatste deel van de buurtweg nr. 30, zijnde het deel tussen de poort van 
de BKO en de aansluiting op de percelen D 59E en D 59D integraal wordt opgenomen in de 
toegangsweg tot het woonzorgcentrum zijnde een verbinding vanaf de Pastorijstraat,aast woning nr 
12). 
 
Gelet op het feit dat de nieuw te openen voetweg een voetgangers- en fietsverbinding zal vormen 
vanaf de Pastorijstraat doorheen het terrein van de woonzorgcampus en aansluiting zal vinden op de 
bestaande voetweg nr 49 ter hoogte van De Kalen Dries. 
 
Gelet op het ontwerp-rooilijnplan op basis van het opmetingsplan van landmeter J.P.Hamblok de dato 
6 januari 2014. 
 
Gelet op het uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen waarop het te verleggen gedeelte van buurtweg nr. 
30 werd aangeduid en de te openen voetweg vanaf de Pastorijstraat in aansluiting op de bestaande 
voetweg nr. 49. 
 
Overwegende dat de buurtweg nr. 30 na verlegging zijn breedte van 3,50m zal behouden, en dat voor 
de nieuwe voetweg een breedte wordt voorzien van 1,50m. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1.-  De aanvraag tot verlegging van buurtweg nr. 30 en het openen van een nieuwe voetweg 
vanaf de Pastorijstraat in aansluiting op de bestaande voetweg nr. 49, principieel goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  Het college te machtigen om de procedure tot verlegging van de buurtweg en de opening 
van de nieuwe voetweg op te starten  
 
 
B. Luyten verlaat de zitting. 

 
 
 
 
 



017 Goedkeuring compromis voor de aankoop van tien ond ergrondse parkeerplaatsen in 
de parkeergarage van het project Vestio gelegen naa st het nieuwe administratief 
centrum 

 
Raadslid M. Peeters vraagt of het huis de familie Vandebroek wordt afgebroken voor parkeerplaatsen. 
 
Schepen L. Van Rode bevestigt de afbraak van het huis van de familie Vandebroek, waardoor een 
dertigtal parkeerplaatsen ontstaan, hetgeen toch een groot aantal betekent net buiten de blauwe zone.  
 
Raadslid N. Schoofs begrijpt dan niet goed waarom eerder gesteld werd door het bestuur dat men 
moest parkeren bij de Lidl en zo naar het gemeentehuis moest wandelen. Raadslid N. Schoofs vindt 
de prijs erg hoog. 
 
Schepen L. Van Rode vindt de prijs aanvaardbaar. 
 
Raadslid M. Vanhoyland stelt zich de vraag of het gemeentebestuur, voor een probleem dat men zelf 
heeft gecreëerd, ondergrondse parkeerplaatsen moet voorzien. 
 
De burgemeester stelt dat men eerder kritiek kreeg vanuit de oppositie omdat er geen ondergrondse 
parkeerplaatsen werden voorzien. Bovendien konden er hier praktisch geen ondergrondse 
parkeerplaatsen voorzien worden.  
 
Raadslid K. Claes vermoedt dat Vestio haar parkeerplaatsen niet verkocht krijgt. 
 
Dit wordt beaamt door de burgemeester, waarbij hij verklaart waarom de prijs die werd gevraagd ook 
zo interessant is.  
 
Raadslid A. Goijens vraagt voor wie deze 10 parkeerplaatsen bestemd zijn. 
 
Schepen L. Van Rode antwoordt dat dit door de diensten verder zal worden uitgewerkt. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt naar de oppervlakte van het achterliggende perceel. 
 
De voorzitter deelt mee dat dit 8 are is. 
 
Raadslid M. Vanhoyland oppert dat het niet mogelijk is om op die oppervlakte 30 parkeerplaatsen aan 
te leggen. 
 
Schepen L. Van Rode vindt dit alleszins een mooi project. 
 
Raadslid J. Ceyssens geeft aan dat men zich onmogelijk kan vinden in de aankoop van 10 
parkeerplaatsen en legt uit dat men gaat voor duurzame mobiliteit. Hier wordt echter opnieuw voor de 
auto gekozen, waarbij hij eerder voorstander is voor het aanbieden van elektrische fietsen voor woon-
werkverkeer, wat een stuk efficiënter zou zijn. Raadslid J. Ceyssens stelt dus voor om een aantal 
elektrische fietsen aan te bieden aan het personeel. Een andere oplossing zou zijn om leenfietsen te 
voorzien aan de randparking, zodat men met die fietsen naar het gemeentehuis of het Oosterhof kan 
rijden.  
 
Schepen W. Vangeel geeft aan dat men hierin niet zover gaat als raadslid J. Ceyssens, maar dat er 
recent beslist werd om personeelsfietsen aan te kopen voor kleine verplaatsingen. 
 
Raadslid J. Ceyssens haalt nogmaals aan dat hij dit een onverantwoorde uitgave blijft vinden en dat 
men zelf het voorbeeld dient te geven. Zoniet, dan zal men er nooit komen, aldus raadslid J. 
Ceyssens. 
 
Raadslid A. Goijens treedt raadslid J. Ceyssens hierin bij. Er zijn reeds jaren parkeerproblemen in het 
centrum zelf. Nu komt er een extra parking aan de Ringlaan, wat betekent dat men dus buiten het 
centrum lang kan parkeren, gaat raadslid A. Goijens verder  
 
Raadslid M. Vanhoyland stelt dat hij het frappant vindt dat in tijden van financiële moeilijkheden er  
150 000 EUR wordt uitgegeven voor 10 overdekte parkings, die enkel tijdens de kantooruren zullen 



bezet zijn. Volgens raadslid M. Vanhoyland zouden er beter op de parking aan de Ringlaan fietsen 
voorzien worden voor de mensen die dan ginder zouden parkeren, en vervolgens met de fiets naar 
het gemeentehuis komen. 
 
De raad 
 
Overwegende dat in mei 2014 achter het bestaande gemeentehuis het nieuwe administratief centrum 
in gebruik genomen werd. 
 
Overwegende dat er zich op deze locatie parkeerplaatsen bevonden die meestal gebruikt werden door 
het gemeentepersoneel.  
 
Overwegende dat ook het OCMW personeel op deze locatie zal tewerkgesteld worden en er bijgevolg 
een nood aan parkeerplaatsen zal ontstaan voor personeelsleden en het stallen van dienstvoertuigen.  
 
Overwegende dat uit een telling blijkt er gemiddeld 42 plaatsen beschikbaar moeten zijn en achter het 
NAC slechts 12  kunnen aangelegd worden zodat er nog 30 wagen elders een parking buiten de 
blauwe zone moeten zoeken. 
 
Overwegende dat aan NV Vestio de vraag gesteld werd om te participeren in de ondergrondse 
parkeergarage in het naastliggende project "residentie Lummina" gelegen op perceel 2D1519b en 
tevens de vraag gesteld werd om een perceel 2D1518k5 met woning, gelegen in de Pater Jacobstraat 
1, aan te kopen. 
 
Overwegende dat op deze wijze de parkeernood in ruime mate kan opgevangen worden. 
 
Gelet op de overeenkomst om 10 ondergrondse parkeerplaatsen aan te kopen van de NV Vestio 
Havermarkt 22, 3500 Hasselt gelegen in de residentie "Lummina" voor de prijs van 150 000 EUR. 
 
Overwegende dat deze aankoop past binnen de doelstelling "Lummen garandeert de veiligheid van 
alle inwoners, zowel op als naast de weg met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker" van 
het meerjarenplan 2014-2019 en het bijhorende actieplan "verbeteren van de verkeersmobiliteit en het 
vergroten van de parkeermogelijkheden" meer bepaald actie 5520: "verhogen van de 
parkeermogelijkheden in het centrum". 
 
Overwegende dat de uitgaven voorzien werden onder het transactiekrediet van het budget 2014 voor 
het bereiken van hoger vermelde doelstelling. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA, J. Ceyssens voor Groen en N. Schoofs 
en H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1.-  De overeenkomst om 10 ondergrondse parkeerplaatsen aan te kopen van de NV Vestio 
Havermarkt 22, 3500 Hasselt gelegen in de residentie "Lummina" op perceel 2D1519b voor de prijs 
van 150 000 EUR goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  De burgemeester en de secretaris te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen. 
 
Artikel 3. - Twee exemplaren van de getekende overeenkomst te bezorgen aan NV Vestio Havermarkt 
22, 3500 Hasselt. 
 
 
B. Luyten vervoegt de zitting. 
 
 
 
 
 

 



018 Verkaveling Priesterseheidestraat: goedkeuring sam enwerkingsovereenkomst met 
Vestio voor het gezamelijke realisatie van een verk aveling in het binnengebied 
Priesterseheidestraat - Sint Trudostraat - Hulshoek straat 

 
Lumineus Lummen wenst uitdrukkelijk te vermelden dat zij niet tegen de verkaveling op zich zijn, maar 
wel tegen het feit dat het gemeentebestuur niet goed onderhandeld heeft bij de verdeling van de 
kosten. 
 
Raadslid M. Vanhoyland stelt vast dat het gemeentebestuur tegen Vestio zegt dat de ontsluiting van 
de gronden via de gronden van de gemeente gebeurt en dat de gemeente dus in verhouding minder 
dient bij te dragen. 
 
De burgemeester weerlegt dit en deelt mee dat de kost enkel in functie van de grondinbreng wordt 
verdeeld en dat Vestio ook een ontsluiting naar de Priesterseheidestraat voorziet op hun gronden. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vindt dit een onlogische redenering en zegt dat men betere condities had 
moeten afdwingen. 
 
De burgemeester verwijst hierbij naar het succesvolle project in Molem, waarbij hetzelfde werd 
gedaan, en het dus in die zin een zeer logische redenering is. 
 
Raadslid K. Claes vraagt zich af waarom men met Vestio in zee is gegaan, gezien er toch nog 
aannemers geïnteresseerd zullen zijn in een dergelijk project. 
 
De burgemeester stelt dat men uiteraard grondeigenaar moet zijn van het achterliggende perceel om 
succesvol te kunnen samenwerken. Bovendien vraagt stedenbouw een totaalvisie over de 
binnenliggende gebieden die betrokken worden in het project, verklaart de burgemeester nader. 
 
De raad 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van gronden, gelegen in een binnengebied tussen de 
Hulshoekstraat, Priesterseheidestraat en de Sint Trudostraat en dat deze gronden bestemd zijn als 
woongebied met landelijk karakter. 
 
Overwegende dat NV Vestio interesse heeft om een aangrenzend gebied te ontwikkelen. 
 
Overwegende dat het ruimtelijk gewenst is om beide gebieden samen te ontwikkelen en dat dit tevens 
synergievoordelen zal bieden bij de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur.  
 
Overwegende dat Vestio aangeboden heeft om de nodige voorbereidende studies te laten uitvoeren 
om tot een realiseerbaar verkavelingsplan te komen voor beide gebieden. 
 
Overwegende dat hiertoe een samenwerkingsovereenkomst "ontwikkeling" afgesloten werd met NV 
Vestio zonder prestaties ten bezwarende titel van de ene partij ten opzichte van de andere partij en 
dus ook niet onder de toepassing van de wet van 15 juli 2006 betreffende de overheidsopdrachten 
ressorteert. 
 
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst thans geleid heeft tot een gezamenlijk 
inrichtingsvoorstel als basis om een verkavelingsaanvraag in te dienen. 
 
Overwegende dat er voor de realisatie van deze verkaveling een samenwerkingsovereenkomst 
"realisatie" noodzakelijk is waarbij de verdeling van de kosten en opbrengsten vastgelegd wordt 
volgens een afgesproken verdeelsleutel. 
 
Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst "realisatie" opgesteld door de dienst 
grondgebiedzaken van de gemeente Lummen. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
 
 



BESLUIT 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld) en  
7 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA,  
J. Ceyssens voor Groen en N. Schoofs en H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1.-  De samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur van Lummen en NV Vestio 
Havermarkt 22 3500 goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  De burgemeester en de secretaris te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen en de gemeente te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de authentieke akte. 
 
Artikel 3.-  De ondertekende samenwerkingsovereenkomst in twee exemplaren te bezorgen aan NV 
Vestio, Havermarkt 22, 3500 Hasselt. 

 
019 Aanduiding ontwerper uitvoeringsplannen verkavelin g Priesterseheidestraat: 

goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en l ijst aan te schrijven firma’s 
 

Raadslid J. Ceyssens deelt mee te hebben vastgesteld dat de keuze in het bestek enkel op vlak van 
kostprijs gebeurt, wat jammer is, want er konden evenzeer criteria als duurzaamheid (o.m. fietsstraten 
om het verkeer te vertragen), gebruik van waddy’s, verhardingen, gemeenschappelijke speelpleinen 
toegevoegd worden om de inschrijvingen te beoordelen. 
 
De burgemeester weerlegt dit, aangezien dat vooral criteria zijn die te maken hebben met de concrete 
uitwerking van de verkavelingen. Speeltuinen zijn er in het centrum en waddy’s zijn ook voorzien, gaat 
de burgemeester verder. 
 
Raadslid J. Ceyssens zegt dat men dergelijke visie toch kan meenemen in de bespreking van de 
concrete uitwerking van de verkaveling in kwestie. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt of het de bedoeling is om het wooncomfort te maximaliseren of om het 
aantal woningen te maximaliseren. 
 
De burgemeester antwoordt dat men in dit verband tegemoet gekomen is aan de opmerkingen van 
GECORO. 
 
Raadslid M. Vanhoyland uit de hoop dat dit project niet wordt zoals in Meldert, waar er geen enkele 
boom geplant werd en waar er percelen zijn van 3,5 en 4 aren. 
 
De burgemeester reageert hierop dat men 15 woningen per hectare moet organiseren. Dat is de norm 
die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid, concludeert de burgemeester. 
 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid a 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 



 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met Vestio voor een gezamenlijke realisatie van een 
verkaveling, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanduiding ontwerper uitvoeringsplannen verkaveling 
Priesterseheide” een bijzonder bestek met nr. 2014/4120/03 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.793,39 EUR excl. btw of 
30.000,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat deze kosten conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen verdeeld 
zullen worden op basis van de netto verkoopbare oppervlakte. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende firma’s zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

-  Geotec, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen-Martenslinde   
- Aäro – Topo bvba, Sint-Truidersteenweg 17 te 3540 Herk-de-Stad 
- Geo-D bvba, Bieststraat 133 te 3550 Heusden-Zolder 
- Buro Buiteninzicht, Goerenstraat 14 te 3560 Lummen 
- Geosted, Klokkeplein 4 bus 31 te 3470 Bilzen 

 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing zal zijn op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 19 augustus 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en 
betaalbaar wonen is”. 
 
BESLUIT 14 stemmen voor en 9 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-VLD, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA, J. Ceyssens voor Groen en N. Schoofs 
en H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/4120/03 voor de opdracht “Aanduiding ontwerper 
uitvoeringsplannen verkaveling Priesterseheide” goed te keuren. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3.-  Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Geotec, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen-Martenslinde   
- Aäro – Topo bvba, Sint-Truidersteenweg 17 te 3540 Herk-de-Stad 
- Geo-D bvba, Bieststraat 133 te 3550 Heusden-Zolder 
- Buro Buiteninzicht, Goerenstraat 14 te 3560 Lummen 
- Geosted, Klokkeplein 4 bus 31 te 3470 Bilzen 

 
Artikel 4. - Het gemeentelijk aandeel vast te leggen op de verbinteniskredieten van 
investeringsenveloppe 40 “Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar 
wonen is”.  

 
 
 



 
020 Uitvoeren van een archeologische prospectie met in greep in de bodem bij de 

inrichting van een verkaveling: goedkeuring bestek,  vaststelling gunningswijze en 
lijst aan te schrijven firma’s 

 
Raadslid A. Goijens vraagt wie er beslist om over te gaan tot een archeologisch onderzoek. 
 
De burgemeester legt uit dat de cel Erfgoed dit beslist. Zij leggen deze voorwaarden op, dus ze 
moeten uitgevoerd worden. 
 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitvoeren van een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem bij de inrichting van een verkaveling” een bijzonder bestek met nr. 2014/4120/04 
werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9 090,90 EUR excl. btw of  
11 000,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

- Triharch bvba, Heuve 25 te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg) 
- Studiebureau Archeologie bvba, Jozef Wautersstraat 6 te 3010 Kessel-Lo 
- All-archeo bvba, Barelveldweg 4 te 2880 Bornem 
- Condor Archaeological Resaerch, Martenslindestraat 29 te 3742 Martenslinde 

 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing zal zijn op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 19 augustus om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van 
offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 



Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en 
betaalbaar wonen is”.  
 
BESLUIT 14 stemmen voor, 1 stem tegen (S. Coenen voor Lumineus-Vld) en 8 onthoudingen  
(M. Vanhoyland en A. Goijens voor Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA,  
J. Ceyssens voor Groen en N. Schoofs en H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden).  
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/4120/04 voor de opdracht “Uitvoeren van een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem bij de inrichting van een verkaveling” goed te 
keuren. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3.-  Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Triharch bvba, Heuve 25 te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg) 
- Studiebureau Archeologie bvba, Jozef Wautersstraat 6 te 3010 Kessel-Lo 
- All-archeo bvba, Barelveldweg 4 te 2880 Bornem 
- Condor Archaeological Research, Martenslindestraat 29 te 3742 Martenslinde 

 
Artikel 4. - De uitgave voor deze opdracht vast te leggen op de verbinteniskredieten van 
investeringsenveloppe 40 “Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar 
wonen is”.  

 
021 Aanleg verbindingsriool Genenbos en heraanleg fiet spad: goedkeuring van een 

offerte van Infrax om de distributienetten van elek tricitet, kabel TV en openbare 
verlichting ondergronds te brengen 

 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet bereikt). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat voor het aquafinproject "VBR Genenbos"  aanpassingswerken aan de nutsleidingen 
noodzakelijk zijn. 
 
Overwegende dat het aangewezen is om bij de gelegenheid van deze werken de bestaande 
luchtlijnen van Infrax ondergronds te brengen. 
 



Gelet op de offerte 0020050025 van Infrax d.d. 8 mei 2014 waaruit blijkt dat de kostprijs voor het 
aanleggen van een ondergronds net voor openbare verlichting geraamd wordt op 77 912,70 EUR, 
exclusief BTW en gefinancierd kan worden met de beschikbare trekkingsrechten. 
 
Gelet op de offerte 0020050026 van Infrax d.d. 8 mei 2014 waaruit blijkt dat de kostprijs voor het 
aanleggen van een ondergronds net kabeltelevisie en laagspanning  geraamd wordt op 23 849, 02 
EUR, exclusief BTW en gefinancierd kan worden met het saldo van trekkingsrechten op 31 december 
2013. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 22 stemmen voor en 1 onthouding (K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.-  De opdracht voor het ondergronds brengen van de bestaande luchtlijn in een deel van de 
Genenbosstraat en de Molemstraat, gelegen binnen het tracé van het aquafiinproject "VBR 
Genenbos" toe te vertrouwen aan Infrax cvba, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt  
 
Artikel 2. - De offerte 0020050025 voor het aanleggen van een ondergronds net voor openbare 
verlichting, geraamd op 77 912,70 EUR, exclusief BTW, goed te keuren en te financieren met de 
beschikbare trekkingsrechten. 
 
Artikel 3. - De offerte 0020050026 voor het aanleggen van een ondergronds net voor kabeltelevisie en 
laagspanning, geraamd op 23 849,02 EUR, exclusief BTW, goed te keuren en te financieren met het 
saldo van trekkingsrechten op 31 december 2013. 
 
Artikel 4.-  Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de financiële dienst en aan Infrax, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 

 
022 Aanleg verbindingsriool Genenbos en heraanleg fiet spad: goedkeuring offerte van De 

Watergroep voor het aanpassen van de waterleiding 
 

De raad 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de aanpassing van de waterleiding in een deel van de 
Genenbosstraat en een deel van de Molemstraat ingevolge het Aquafinproject "Verbindingsriool 
Genenbos". 
 
Gelet op de offerte van De Watergroep van 5 juni 2014 waaruit blijkt dat de kosten ten laste van de 
gemeente voor fase 1 geraamd worden op 82 165,60 EUR. 
 
Overwegende dat uit het schrijven van De Watergroep blijkt dat er een saldo van 96 599,43 EUR 
beschikbaar is aan autonome investeringskredieten. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT  20 stemmen voor en 3 onthoudingen (R. Moors en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als 

onafhankelijk raadslid). 
 
Artikel 1.- De voorgestelde plannen voor de aanpassingswerken van de waterleiding ingevolge het 
Aquafinproject "Verbindingsriool Genenbos" goed te keuren. 
 
Artikel 2.- Het gemeentelijk aandeel voor deze aanpassingswerken geraamd op 82 165,60 EUR te 



financieren met beschikbare autonome investeringskredieten. 
 
Artikel 3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan De Watergroep en de financiële dienst. 

 
023 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betr ekking tot het aanbrengen van 

een oversteekplaats voor voetgangers in de Dr. Vand erhoeydonckstraat - 
schoolomgeving Wondere Wereld - goedkeuring 

 
Raadslid M. Peeters vindt de wisseling van snelheidsbeperkingen nogal verwarrend. 
 
Raadslid S. Coenen haalt aan dat er niets verkeersvertragend voorzien is. 
 
Schepen L. Van Rode weerlegt dit, aangezien men gaat werken met verlengde plateau’s. Deze 
kunnen genomen worden met minimale geluidsoverlast, maar vallen optisch toch op, aldus schepen 
Van Rode. 
 
Raadslid A. Goijens vraagt of er een kiss & ride zone komt. 
 
Schepen L. Van Rode bevestigt dit en deelt mee dat de kiss & ride zone vanaf het rond punt van 
boven komt. 
 
Raadslid K. Claes vraagt of er elektronische borden komen. 
 
Schepen L. Van Rode antwoord hierop negatief, gezien men gewone borden gaat gebruiken, die 
tijdens de vakantieperiodes zullen worden afgedekt. 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968. 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 
 
Overwegende dat freinetschool Wondere Wereld zich op 1 september 2014 wenst te vestigen op het 
adres Dr. Vanderhoeydonckstraat 14 te Lummen. 
 
Overwegende dat hiervoor een bouwvergunning werd ingediend. 
 
Overwegende dat ook de aanpassing van het snelheidsplan, houdende instellen van een zone 30 
schoolomgeving in een gedeelte van de Dr. Vanderhoeydonckstraat en Infanteriestraat, ter 
goedkeuring voorligt. 
 
Overwegende dat dit reglement gemeentewegen betreft. 
 
BESLUIT  19 stemmen voor en 4 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld en R. Moors,  
M. Peeters en K. Claes voor N-VA). 
 



Artikel 1.-  In de Dr. Vanderhoeydonckstraat wordt, ter hoogte van freinetschool Wondere Wereld, een 
oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. 
 
Artikel 2.-  Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 
024 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betr ekking tot het snelheidsplan - 

goedkeuring wijziging voor schoolomgeving Wondere W ereld 
 

Raadslid H. Suffeleers merkt op dat er een aantal straten zijn in Meldert, waar er vraag is om van  
70 km/uur naar 50 km/uur te gaan. Op sommige straten is het zeer gevaarlijk, vervolgt raadslid H. 
Suffeleers. 
 
Schepen L. Van Rode is van mening dat deze vraag inderdaad terecht is en deelt mee dat men 
momenteel bezig is met het houden van snelheidsmetingen in de zijstraten die vertakken op de 
Meldertsebaan. Schepen L. Van Rode hoopt hiermee in de zomer veel verder te staan, zodat men in 
de nabije toekomst met concrete meetresultaten voor de dag kan komen.  
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet.  
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968. 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens. 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 
 
Gelet op het aanvullend politiereglement houdende maatregelen met betrekking tot het snelheidsplan 
van 17 oktober 2011. 
 
Overwegende dat freinetschool Wondere Wereld zich op 1 september 2014 wenst te vestigen op het 
adres Dr. Vanderhoeydonckstraat 14 te Lummen. 
 
Overwegende dat hiervoor een bouwvergunning werd ingediend. 
 
Overwegende dat de wijzigingen in dit reglement gemeentewegen betreffen. 
 
BESLUIT  19 stemmen voor en 4 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters 
en K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.- Het woonerf in Meldert wordt afgebakend door middel van de borden F12a en F12 b :  

- ter hoogte van de aansluiting van de Kruienstraat met de Meldertsebaan 
- ter hoogte van de afsplitsing richting Kruienstraat 1 
- net voorbij de afsplitsing, ter hoogte van Kruienstraat 31  
 

Artikel 2.1.-   De zone 30 centrum wordt afgebakend door middel van de borden F4a, samen met bord  
A23, en F4b  : 
- In de Kerkstraat, ter hoogte van de aansluiting met het Gemeenteplein 
- In de Neerstraat, ter hoogte van de aansluiting met het Gemeenteplein 



- In de Vandermarckestraat, ter hoogte van huisnummer 1 
- In de Ketelstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Kerkstraat 
- In de Pastoor Frederickxstraat, ter hoogte van huisnummer 11 
- In de Dorpstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Pastoor Frederickxstraat  
 
Artikel 2.2.-  De zone 30-schoolomgeving ten behoeve van basisschool De Talentuin wordt 
afgebakend door middel van de borden F4a, samen met bord A23, en F4b :  
- In de Windmolenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Vandermarckestraat 
- In de Vandermarckestraat, ter hoogte van de aansluiting met de Groenstraat en ter hoogte van de 

aansluiting met de Krekelstraat 
 
Artikel 2.3.-  De zone 30-schoolomgeving ten behoeve van MPI St. Ferdinand wordt afgebakend door 
middel van de borden F4a, samen met bord A23, en F4b : 
- In de St. Ferdinandstraat ter hoogte van de twee uiterste toegangen van het domein. 
 
Artikel 2.4.-  De zone 30-schoolomgeving in Linkhout wordt afgebakend door middel van de borden 
F4a, samen met bord A23, en F4b : 
- In St.Trudostraat ter hoogte van de huisnummers 3 en 19 en in de Kerkhofstraat, ter hoogte van 

de aansluiting met de Drielindenstraat 
 
Artikel 2.5.- De zone 30-schoolomgeving in Meldert wordt afgebakend door middel van de borden 
F4a, samen met het bord A23, en F4b : 
- In de Schoolstraat tussen de aansluiting met de Processieweg en de aansluiting met de 

Sparrenweg 
 
Artikel 2.6.-  De zone 30-schoolomgeving in Geneiken wordt afgebakend door middel van de borden 
F4a, samen met het bord A23, en F4b : 
-    In de Geneikenstraat, her hoogte van nummer 7 en ter hoogte van de aansluiting met de 
Lijsterstraat 
 
Artikel 2.7.-  De zone 30-schoolomgeving ten behoeve van freinetsc hool Wondere Wereld wordt 
afgebakend door middel van de borden F4a, samen met  het bord A23 en f4b : 
- In de Dr. Vanderhoeydonckstraat ter hoogte van het huis met nummer 6 en ter hoogte van 

het huis met nummer 28. 
- In de Infanteriestraat ter hoogte van het huis met nummer 5. 
 
Artikel 2.8.-  De zone 30-schoolomgeving in Genenbos wordt afgebakend door middel van de 
(variabele) borden F4a, samen met het bord A23, en F4b : 
- In de Boskestraat ter hoogte van de aansluiting met de Jantenstraat 
- In de Genenbosstraat, net voorbij de aansluiting met de Begijnhofstraat en net voor de aansluiting 

met de Helvetiastraat. 
 
Artikel 2.9.- De borden zone 30 – schoolomgeving (zoals bedoeld in artikel 2.2 t.e.m. 2.7) zullen 
tijdens de schoolvakanties afgedekt worden. 
 
Artikel 3.1.- De bebouwde kom Lummen zal afgebakend worden door middel van de borden F1a of 
F1b en F3a of F3b :  
 
-In de Dr.Vanderhoeydonckstraat – voorbij de aansluiting met de Ringlaan,  
-In de Lindekensveldstraat – voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan, 
-In de Kerkstraat, voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan, 
-In de Burggrachtstraat, voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan,  
-In de Schulensebaan, voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan richting Centrum, 
-In de Neerstraat, voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan, 
-In de Pastoor Frederickxstraat, voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan, 
-In de Oostereindestraat, voorbij zijn aansluiting met de Ringlaan, 
-In de Vandermarckestraat, vanaf de aansluiting met de St.-Ferdinandstraat, 
-In de Meerlestraat, voorbij zijn aansluiting met de Kerkstraat. 
 
Artikel 3.2- De bebouwde kom Meldert zal afgebakend worden door middel van de borden F1a of F1b 
en F3a of F3b : 



 
- In de Pastorijstraat: ter hoogte van huisnummer 21 
- In de Heesstraat: ter hoogte van huisnummer 11  
- In de Zelemsebaan: ter hoogte van huisnummer 33 
- In de Kruienstraat : ter hoogte van de aansluiting met de Nachtegaalstraat 
- Op de gewestweg N725, doortocht Meldert, ter hoogte van de meterpunten 9.667 en 10.140. 
 
Artikel 3.3.- De bebouwde kom Linkhout zal afgebakend worden door middel van de borden F1a of 
F1b en F3a of F3b : 
- In de Linkhoutstraat ter hoogte van huisnummer 172 
- In de Linkhoutstraat ter hoogte van huisnummer 267 
- In de Kammestraat ter hoogte van huisnummer 28 
- In de Kapelstraat ter hoogte van huisnummer 4 
- In de Priesterse Heidestraat ter hoogte van huisnummer 5 
- In de Hulshoekstraat ter hoogte van huisnummer 21 
- In de Demerstraat ter hoogte van huisnummer 31 
- In de Beekstraat voorbij de aansluiting met de Demerstraat 
- In de Kambergenstraat voorbij de aansluiting met de Oude Vinnestraat 
- In de Oude Vinnestraat, ter hoogte van de aansluiting met de Linkhoutstraat 
 
Artikel 4.-  De “zone 50” wordt aangeduid door middel van de verkeersborden C43 en C45 met zonale 
geldigheid : 
 
• Omgeving Linkhout (verhoogde inrichtingen) : 
- In de Smetanastraat, Boogbosstraat, Hoekstraat en Kapelstraat ter hoogte van hun aansluiting 

met de Linkhoutstraat 
- In de verbindingsweg tussen de Linkhoutstraat en de Hulshoekstraat, net voorbij de aansluiting 

met de Linkhoutstraat 
- In de Kapelstraat, ter hoogte van huisnummer 4 
- In de Priesterse Heidestraat, ter hoogte van huisnummer 5 
- In de Hulshoekstraat, ter hoogte van huisnummer 21 
- In de Donderbosstraat evenwijdig met de E314, net voor de afsplitsingen aan de spoorlijn 
 
• Omgeving woonwijk in Schalbroek:  
- In de Hemelrijkstraat, Vanwilligenstraat, Hamelstraat, Belokenstraat en Mangelbeekstraat ter 

hoogte van hun aansluiting met de Schalbroekstraat 
- In de Hemelrijkstraat ter hoogte van de aansluiting met de Schulensebaan 
- In de Hemelrijkstraat, ter hoogte van de zijweg naar Mangelbeekstraat 56 ‘Kleen Meulen’ 
- In de Bovenstraat, Populierenstraat en Gildestraat, ter hoogte van de aansluiting met de 

Schalbroekstraat 
- In de Bovenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de St. Hubertusstraat 
- In de Populierenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Willekensbergstraat 
 
• Omgeving woonwijk Meldert:  
- In de Kwade Plasstraat, Processieweg en Schoolstraat ter hoogte van de aansluiting met de 

Meldertsebaan 
- In de Schoolstraat en Notenstraat ter hoogte van hun aansluiting met de Pastorijstraat 
- In de Processieweg ter hoogte van de aansluiting met de Geenmeerstraat 
 
• Baanhuisstraat (grenzend aan Diest) : 
- In de Baanhuisstraat ter hoogte van de aansluiting met de Grote Baan en ter hoogte van de 

aansluiting met de Blanklaarstraat 
 
• Omgeving van verhoogde inrichtingen in Laren : 
- In de Kwezelstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Reustraat,  
- In de Larenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Reustraat (deze aansluiting inbegrepen) 
- In de Ashoekstraat, ter hoogte van de aansluitingen met de Sint-Sebastiaanstraat 
- In de Groenlarenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Bergstraat (deze aansluiting 

inbegrepen) 
- In de Hoogstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Zwaluwstraat 
- In de Leeuwerikstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Zes Septemberstraat 



- In de Zwaluwstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- In de St. Ferdinandstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Vandermarckestraat 
 
• Woonwijk Genenbos:  
- In de Nieuwstraat ter hoogte van de aansluiting met de Helvetiastraat, Bosheidestraat en 

Huisveldenstraat 
- In de Helvetiastraat, ter hoogte van de aansluiting met de Eendrachtstraat 
- In de Begijnhofstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Genenbosstraat 
- In de Helvetiastraat, ter hoogte van de aansluiting met de Genenbosstraat 
 
• Omgeving verhoogde inrichtingen Rekhoven: 
- In de Kraaibergstraat, Steenstraat, Acaciastraat ter hoogte van de aansluiting met de Molemstraat 
- In de Golfweg, ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat 
- In de Kraaibergstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat 
- In de Beemdstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat  
 
• Uithoekstraat (grenzend aan Hasselt) 
 
• Omgeving schoolomgeving Genenbos:  
- In de Jantenstraat, ter hoogte van de aansluitingen met de Genenbosstraat 
- In de Edbroekenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Genenbosstraat  
- In de Jantenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Boskestraat 
 
• Omgeving schoolomgeving Geneiken:  
- In de Geneikenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- In de Koekoekstraat, ter hoogte van de aansluitingen met de Voortstraat 
- In de Geneikenstraat, ter hoogte van de aansluiting (inbegrepen) met de Tuinstraat 
- In de Lijsterstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Geneikenstraat 
 
• Omgeving Schulensmeer:  
- In de Zwarte Brugstraat, Schansstraat ter hoogte van de aansluiting met de Linkhoutstraat  
- In de Demerstraat ter hoogte van huisnr 31 
- In de Demerstraat, ter hoogte van de brug over de Demer  
 
• Omgeving Industriestraat:  
- In de Industriestraat ter hoogte van de aansluiting met de Genenbosstraat en ter hoogte van de 

afsplitsing langs het kanaal 
- In de Havenstraat ter hoogte van de aansluiting met de Genenbosstraat en ter hoogte van de 

aansluiting met de Industriestaat, tegen het kanaal en ter hoogte van de grenspunten met 
Heusden-Zolder  

 
• Woonwijk Molem :  
- In de Kempenstraat ter hoogte van de aansluiting met de Molemstraat 
 
Artikel 5.- De invoering van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur door middel van het verkeersbord 
C43: 
- Genenbosstraat, komende van Heusden, vanaf Genenbosstraat 137 tot zijn aansluiting met de   

Helvetiastraat 
- Genenbosstraat, komende van Lummen vanaf 200 m voor aansluiting Begijnhofstraat tot aan 

Begijnhofstraat en vanaf de aansluiting met de Helvetiastraat tot aan de aansluiting met de Sint-
Rochusstraat 

- Schipperstraat 
- Vleugtstraat 
- Beekstraat 
- Beemdstraat 
- Meeuwenstraat 
- Verbindingsweg tussen Schalbroekstraat en Schulensebaan (gedeeltelijk verhard) 
- Verbindingswegje tussen N717 (Gestelstraat ter hoogte van kerk Gestel) en Sint-

Sebastiaanstraat. 
 
Artikel 6.- De “zone 70” wordt aangeduid door middel van de verkeersborden C43 en C45 met zonale 



geldigheid : 
 
• omgeving Schalbroek:   
- In de Populierenstraat, net voorbij de aansluiting met de Willekensbergstraat 
- In de St. Hubertusstraat, net voorbij de aansluiting met de Bovenstraat 
- In de Eggelstraat, net voorbij de aansluiting met de Schalbroekstraat 
- In de Goerenstraat, net voorbij de aansluiting met de Schalbroekstraat 
- In de Kriekelse Hoekstraat, net voorbij de aansluiting met de Schalbroekstraat 
- In de Spoorwegstraat, net voorbij de aansluiting met de Linkhoutstraat 
 
• omgeving Linkhout:  

- In de Heidestraat, net voorbij de aansluiting met de Linkhoutstraat 
- In de Heidestraat, net voorbij de aansluiting met de Vinnehoekstraat 
- In de Donderbosstraat, net voorbij de aansluiting met de Vinnehoekstraat 
- In de Gorenbroekstraat, net voorbij de aansluiting met de Vinnehoekstraat 
- In de Gorenbroekstraat, ter hoogte van de grens met Halen (verschillende locaties) 
- In de Kammestraat, ter hoogte van de grens met Halen 
- In de Kammestraat, ter hoogte van huisnummer 26 
- In de Kambergenstraat, net voorbij de aansluiting met de Oude Vinnestraat 
- In de Donderbosstraat evenwijdig met de E314, net voor de afsplitsingen aan de spoorlijn 

 
• omgeving Meldert – Mellaer - Laren :  
- In de Schurfertstraat, ter hoogte van de grens met Halen (2 locaties) 
- In de Kruisstraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de Klimopstraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de Haspengouwstraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de St. Annastraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de Ruiterstraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de Kwezelstraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de Mellaerstraat, net voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- In de Nachtegaalstraat, net voorbij de aansluiting met de Heesstraat 
- In de Lievevrouwkensboschstraat, net voorbij de aansluiting met de Heesstraat 
- In de Hertenrodestraat, ter hoogte van de grens met Diest  
- In de Eekhoornstraat, net voorbij de aansluiting met de Grote Baan 
- In de Hertenrodestraat, net voorbij de aansluiting met de Meldertsebaan 
- In de Waterheikensstraat, net voorbij de aansluiting met de Meldertsebaan 
- In de Zandstraat, net voorbij de aansluiting met de Meldertsebaan 
- In de Nachtegaalstraat, net voorbij de aansluiting met de Meldertsebaan 
- In de Graafstraat, net voorbij de aansluiting met de Grote Baan 
- In de Paalstraat, ter hoogte van de grens met Beringen 
- In de Geeneindestraat, net voorbij de aansluiting met de Meldertsebaan 
- In de Pastorijstraat, net voorbij de aansluiting met de Notenstraat 
- In de Processieweg, net voor de aansluiting met de Geenmeerstraat 
- In de Fazantenstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- In de Haagdoornstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortraat 
- In de Groenlarenstraat, net voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- In de Dwarsstraat, net voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- In de Hoogstraat, net voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Hoogstraat, aan het einde van de zone 50  
- In de Kwezelstraat, net voorbij de aansluiting met de Reustraat  
- In de Mellaerstraat, net voorbij de aansluiting met de Reustraat 
- In de Larenstraat, net voorbij de aansluiting met de Bergstraat  
 
• omgeving Gestel:  
- In de Ijzerstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- In de Sint-Sebastiaanstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- In de Hegstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat en ter hoogte van de grens met 

Beringen 
- In de Helderstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- In de Rietstraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat 



- In de Sint-Lutgardisstraat, net voorbij de aansluiting met de Ashoekstraat en ter hoogte van de 
grens met Beringen 

- In het verrbindingswegje tussen N717 (Gestelstraat ter hoogte van kerk Gestel) en Sint-
Sebastiaanstraat, net voor de aansluiting met de Sint-Sebastiaanstraat 

 
• omgeving Geneiken – Molem - Genenbos:    
- In de Oudestraat, net voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- In de Geneikenstraat, net voorbij de aansluiting met de Tuinstraat 
- In de Lijsterstraat, net voorbij de aansluiting met de Geneikenstraat 
- In de Waterstraat, net voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat en net voorbij de 

aansluiting met de Molemstraat 
- In de Spreeuwenstraat, net voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- In de Vinkenstraat, net voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- In de Schuttersstraat, net voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
- In de Bremstraat, net voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
- In de Eendrachtstraat, net voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
- In de Helvetiastraat, net voor de aansluiting met de Eendrachtstraat 
- In de Bosheidestraat, net voorbij de aansluiting met de Helvetiastraat 
- In de Nieuwstraat, net voor de aansluiting met de Bosheidestraat 
- In de Huisveldenstraat, net voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- In het Kerkepad, net voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- In de Sint-Rochusstraat, net voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- In de Kanaalstraat, net voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- In de Morgenstraat, net voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat en ter hoogte van de grens 

met Heusden-Zolder (meerdere plaatsen) 
- In de Industriestraat, ter hoogte van de aansluiting met het jaagpad en ter hoogte van de grens 

met Heusden-Zolder 
 
• omgeving Rekhoven – Thiewinkel:  
- In de Kortestraat ter hoogte van de aansluiting met de Molemstraat 
- In de Bosstraat ter hoogte van de aansluiting met de Molemstraat en de aansluiting met de 

Ringlaan 
- In de Berkenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Molemstraat 
- In de Oosterhovenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
- In de Watermolenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat 
- In de Laambeekstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat 
- In de Klaverbladstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat en ter hoogte van de 

grens met Heusden-Zolder 
- In de Dellestraat ter hoogte van de aansluiting met de Rekhovenstraat en ter hoogte van de grens 

met Heusden-Zolder 
- In de Kanadastraat, ter hoogte van de aansluiting met de Dr. Vanderhoeydonckstraat 
- In de Claeshoekstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de Kievitstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de Opworpstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de St. Jansstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de Harpstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de Stokrooiestraat, ter hoogte van de aansluiting met de Thiewinkelstraat en ter hoogte van de 

grens met Hasselt 
- In de Grensstraat, ter hoogte van de grens met Hasselt 
- In de Lagendalstraat, ter hoogte van de grens met Hasselt 
- In de Pannenwinningstraat, net voorbij de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de Loyestraat, net voorbij de aansluiting met de Thiewinkelstraat 
- In de Muggenhoekstraat, net voorbij de aansluitingen met de Thiewinkelstraat  
- In de Muggenhoekstraat, net voorbij de aansluiting met de Dokter Vanderhoeydonckstraat 
- In de doorsteek naar de Burgemeester Briersstraat, net voorbij de aansluiting met de Ringlaan 
- In de Burgemeester Briersstraat, net voorbij de aansluiting met de Schulensebaan 
- In de Pastoor Winterstraat, net voorbij de aansluiting met de Schulensebaan 
- In de Loyestraat, net voorbij de aansluiting met de Schulensebaan 
 
Artikel 6.- De invoering van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur door middel van het verkeersbord 
C43 op de lokale verbindingswegen: 



- Schalbroekstraat 
- Linkhoutstraat (uitgezonderd bebouwde kom) 
- Kammestraat (uitgezonderd bebouwde kom) 
- Vinnehoekstraat 
- Begijnenbroekstraat 
- Violetstraat 
- Borgersstraat 
- Heuvelweg 
- zijweg Dikke Eikstraat, 
- Zelemsebaan (uitgezonderd bebouwde kom) 
- Heesstraat (uitgezonderd bebouwde kom) 
- Genenbosstraat (uitgezonderd zone 30 + overgangszone van 50 km/uur) 
- Molemstraat 
- Oostereindestraat 
- Onze Lieve Vrouwstraat 
- Rekhovenstraat 
- St.-Jakobusstraat 
- Parkstraat 
- Gorenbroekstraat (zijweg Gorenbroekstraat, aansluitend aan Kammestraat) 
 
Artikel 8.-  Het besluit van 18 april 2011 houdende maatregelen met betrekking tot het snelheidsplan 
wordt opgeheven. 
 
Artikel 9.-  Alle nodige signalisatie zal worden aangebracht door de zorgen van het Gemeentebestuur. 
 
Artikel 10.- Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
 
 
Vette druk = wijziging 

 
025 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betr ekking tot het verkeer van 

voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken op d e gemeentewegen tussen de 
Molemstraat en de N717 en de andere gemeentewegen d ie aansluiten op de N717 - 
goedkeuring 

 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet.   
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968. 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens. 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 april 1998 houdende aanvullend reglement op de 
politie van het wegverkeer houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer van voertuigen, 
gebruikt voor het vervoer van zaken op diverse gemeentewegen grensend aan de gewestweg N717. 
 



Overwegende dat dit reglement gesignaleerd werd door het verkeersbord C23 met onderborden ‘+ 3,5 
ton’ en ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’. 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 2011 betreffende de N717 richting Beringen houdende 
een verbod op toegang voor bestuurders van voertuigen voor het vervoer van zaken waarvan het 
gewicht in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer. 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen. 
 
BESLUIT  20 stemmen voor en 3 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld en R. Moors en  
M. Peeters voor N-VA). 
 
Artikel 1.-  Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 17 april 1998 houdende 
maatregelen met betrekking tot het verkeer van voertuigen, gebruikt voor het vervoer van zaken op 
diverse gemeentewegen grensend aan de gewestweg N717 wordt opgeheven. 
 
Artikel 2.-  Er wordt een zonale tonnagebeperking aan de oostelijke zijde van de N717 ingevoerd. 
Deze wordt aangeduid door het verkeersbord C23 met zonale geldigheid en de opschriften ‘+ 3,5 ton’ 
en  ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ en bijhorende einde zoneborden : 
 

- in de Waterstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
- in de Schuttersstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
- in de Bremstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
- in de Eendrachtstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- in de Begijnhofstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- in de Helvetiastraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- in de Huisveldenstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- in het Kerkepad, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- in de St.-Rochusstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat 
- in de Wandelstraat, voorbij de aansluiting met de Kanaalstraat 
- in de Hazenbergstraat, voorbij de aansluiting met de Toekomststraat 
- in de Toekomststraat, voorbij de aansluiting met de Europaweg 
- in de Vinkenstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Spreeuwenstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Waterstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Geneikenstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Koekoekstraat, voorbij de aansluitingen met de Voortstraat 
- in de Oudestraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat 

 
Artikel 3.-  Er wordt een zonale tonnagebeperking aan de westelijke zijde van de N717 ingevoerd. 
Deze wordt aangeduid door het verkeersbord C23 met zonale geldigheid en de opschriften ‘+ 3,5 ton’ 
en  ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ en bijhorende einde zoneborden : 
 

- in de Sint-Sebastiaanstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat 
- in de St.-Lutgardisstraat, ter hoogte van de grens met Beringen 
- in de weg die aansluit op de Gestelstraat tussen de Sint-Sebastiaanstraat en de Gestelstraat 
- in de Ijzerstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat 
- in de Fazantenstraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- in de Haagdoornstraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- in de Groenlarenstraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat 
- in de Dwarsstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Hoogstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Leeuwerikstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Zwaluwstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat 
- in de Mellaerstraat, voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- in de Kwezelstraat, voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat 
- in de Vandermarckestraat, voorbij de aansluiting met de Sportweg   

 
Artikel 4.-  In omliggende straten wordt de tonnagebeperking gesignaleerd door het verkeersbord C23 
met onderbord ‘3,5 ton’ + ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ : 
 



In de Schomstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan 
In de Helderstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat 
In de Heldertstraat, ter hoogte van de grens met Beringen 
In de Hegstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat 
In de Hegstraat, ter hoogte van de grens met Beringen 
In de Berkenstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat 
In de Vandermarckestraat, voorbij de aansluiting metde Groenstraat 
In de Vandermarckestraat, voorbij de aansluiting met de Krekelstraat 
In de Bosstraat, voorbij de aansluiting met de Kortestraat 
  
Artikel 5.-  Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 
026 Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voo r de algemene vergadering van 

25 juni 2014 
 

De raad 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende  de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd. 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net. 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 8 mei 2014(referte FA_AM_140508_171 tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net van woensdag 25 juni 2014 om 19 u in de gebouwen van Limburg.net, 
Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, met vermelding van de volledige agenda:  
 
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:  
1) Welkom door de voorzitter 
2) Goedkeuring verslag van de vorige vergadering 
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4) Activiteitenverslag 2013 
5) Jaarrekening 2013 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
6) Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders (art. 40 statuten, art. 95 en 96 wetboek  
      vennootschappen) 
7) Verslag van de commissaris (art. 40 statuten, art. 553 wetboek vennootschappen) 
8) Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9) Kwijting aan de commissaris (art; 65 DIS, art. 40 statuten) 
10) Ontslag en benoeming bestuurder(s) 
11) Varia 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad reeds eerder overging tot aanduiding van haar 
vertegenwoordiger de heer Wim Vangeel als effectief afgevaardigde en de heer Sander Hoogstijns als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Limburg.net gedurende de legislatuur 2013-2019. 
 
BESLUIT 14 stemmen voor en 9 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA, J. Ceyssens voor Groen en H. Suffeleers 
en N. Schoofs als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1.- De agendapunten van de Algemene vergadering van woensdag 25 juni 2014 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
 
Artikel 2 .- De aangeduide vertegenwoordiger de heer Wim Vangeel, schepen, wonende te 3560 



Lummen, Meldertsebaan 21 bus 02.2 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger, de heer Sander 
Hoogstijns, raadslid, wonende te 3560 Lummen, Hulshoekstraat 27) wordt gemandateerd om de in 
artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Artikel 3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 

 
027 Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM): a anduiding gemeentelijke 

afgevaardigden voor de algemene vergadering van 24 juni 2014 
 

De raad 
 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering. 
 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
 
Gelet op artikel 32, 33, 34 en 35 van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer. 
 
Overwegende dat de gemeente Lummen recht heeft op vier stemgerechtigde vertegenwoordigers. 
 
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013. 
 
Overwegende dat volgende vier vertegenwoordigers worden voorgedragen: 
 

 Ludo Hermans (Ringlaan 30, 3560 Lummen) 
 Luc Wouters (Boogbosstraat 31, 3560 Lummen) 
 Sander Hoogstijns (Hulshoekstraat 27, 3560 Lummen) 
 Wim Vangeel (Meldertsebaan 21 bus 02.2, 3560 Lummen) 

 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT  15 stemmen voor en 8 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor 
Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA, J. Ceyssens voor Groen en N. Schoofs 
als onafhankelijk raadslid). 
 
Artikel 1.-  Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering van de 
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer op 24 juni 2014 worden aangeduid:  
 

 Ludo Hermans (Ringlaan 30, 3560 Lummen) 
 Luc Wouters (Boogbosstraat 31, 3560 Lummen) 
 Sander Hoogstijns (Hulshoekstraat 27, 3560 Lummen) 
- Wim Vangeel (Meldertsebaan 21 bus 02.2, 3560 Lummen) 

 
Artikel 2.-  De bij artikel 1 van dit besluit aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om 
tijdens de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer van 24 juni 
2014 te stemmen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad met betrekking tot de 
agendapunten van deze algemene vergadering. 
 
 



Artikel 3.-  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Opdrachthoudende 
Vereniging Schulens Meer en aan de belanghebbenden. 
 
 
 
 

Gedaan te Lummen, in zitting van 23 juni 2014. 
 

Namens de raad: 
 
de gemeentesecretaris de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Bernard Zwijzen Ludo Hermans 
 


