
GEMEENTERAAD VAN 8 SEPTEMBER 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  
28 augustus 2014. 
 
Aanwezig :   Ludo Hermans, voorzitter 

Luc Wouters, burgemeester 
Betty Luyten, Lars Van Rode, Wim Vangeel, Mario Vrancken en Dirk Snyers, 
schepenen 
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 van 23 juni 2014 

 
De raad 
 
Gelet op het verslag van de gemeenteraad van 23 juni 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 23 juni 2014 goed te keuren.  
 
002 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Woonzorgcamp us Meldert 

 
Raadslid H. Suffeleers vraagt zich af waar het knutselatelier in de toekomst zal doorgaan. U voorziet 
de Chiro bovenop de buitenschoolse opvang. Is de Chiro vragende partij? Wateroverlast kan een 
probleem vormen op de speelweide als er niets aan gedaan wordt. Hij stelt de vraag of er werken 
voorzien zijn aan de speelweide. Zijn er voor andere jeugdverenigingen ook voorzieningen? Nu ligt de 
Chiro aan de rand van het dorp, wat een probleem schept voor de sociale controle.  
 
De burgemeester antwoordt dat er geen invulling is voor het knutselatelier in het nieuwe gebouw en 
stelt voor om eventueel in samenspraak met de jeugdbewegingen of de Kalen Dries een oplossing te 
zoeken. 
 
Schepen B. Luyten haalt aan dat er voor het knutselatelier eventueel ook in het Oosterhof een 
oplossing kan voorzien worden. 
 
De burgemeester reageert hierop dat men moeilijk een lokaal kan bouwen dat slechts drie maal per 
week gebruikt wordt. De Chiro staat volledig achter de inplanting en men verwacht niet onmiddellijk 
problemen met wateroverlast op deze plaats. 
 
Schepen L. Van Rode verduidelijkt dat, naar invulling van het jeugdhuis, het kostenbesparend is om 
alles onder één dak te brengen en dat er niets voorzien wordt voor Papillon in het nieuwe gebouw. Het 
jeugdhuis Papillon heeft afspraken gemaakt met de Kalen Dries op dezelfde locatie waar Papillon zich 



nu bevindt, wat tevens bevestigd is door de kerkfabriek. 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 § 1 en artikel 43 § 2 12° , 
alsmede deze inzake het bestuurlijk toezicht zoals omschreven in titel VIII 
 
Overwegende dat de gemeente Lummen, de bvba Woon en Zorg VG Lummen, de bvba Ecomilieu en 
de nv Senior Assist wensen samen te werken met het oog op de ontwikkeling van een Zorg- en Vrije 
Tijdscampus op de percelen grond, gelegen aan de Pastorijstraat te Meldert met de kadastrale 
gegevens, oppervlakte, waarde volgens het schattingsverslag en respectievelijk de huidige eigenaar 
als volgt onderverdeeld: 
 
Afdeling 4, sectie D, nummers 62C, 62D, 66A en 66B, totale oppervlakte 61a20ca, eigendom van 
Woon en Zorg VG; 
Afdeling 4, sectie D, nummers 49A en 49B, totale oppervlakte 67a40ca, met een geschatte waarde 
van 300 000 EUR in zijn totaliteit, waarop een aankoopoptie rust door Ecomilieu; 
Afdeling 4, sectie D, nummers 63X, 63Y, 63S en 63D, totale oppervlakte 32a51ca, met een geschatte 
waarde van 560 000 EUR in zijn totaliteit, eigendom van de gemeente Lummen  
 
Gelet op de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
 
Gelet op de ter zake gevoerde voorafgaandelijke besprekingen door de bovengenoemde partijen. 
 
Gelet op het feit dat er, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, een gratis en tijdelijk recht 
van opstal dient verleend te worden door Ecomilieu bvba aan de gemeente voor wat betreft de 
projectgronden die kadastraal gekend zijn als afdeling 4, sectie D, nummers 49A en 49B.  
 
Gelet op het feit dat er, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, een gratis en tijdelijk recht 
van opstal dient verleend te worden door de gemeente Lummen aan Woon en Zorg Lummen VG bvba 
voor wat betreft de projectgronden die kadastraal gekend zijn als afdeling 4, sectie D, nummers 63X, 
63Y, 63S en 63D.  
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 2 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst inzake de oprichting van een Zorg- en Vrijetijdscampus ter 
hoogte van de Pastorijstraat te Meldert, goed te keuren. 
 
Artikel 2 De authentieke aktes met betrekking tot de rechten van opstal waarvan sprake in de 
considerans van deze beslissing te laten verlijden door notaris Lambrecht, Ringlaan 20, 3560 
Lummen te Lummen. 
 
Artikel 3 Afschrift van dit besluit te zenden aan notaris Lambrecht met het oog op het treffen van de 
voorbereidingen met betrekking tot het verlijden van de in artikel 2 vermelde authentieke aktes. 
 
003 Ontwerper kinderopvang en jeugdlokalen Meldert: go edkeuring bestek en 

vaststelling gunningswijze 
 

Raadslid N. Schoofs merkt op dat het bestek online wordt gepubliceerd en vraagt waarom men dit niet 
digitaal laat indienen. 
 
Schepen L. Van Rode antwoordt dat dit een keuze is. 
 
Raadslid N. Schoofs vraagt waarom men niet meegaat in het E-tendering verhaal van de Vlaamse 
Overheid. 
 
Hierop zegt schepen L. Van Rode dat sommige indieners dan worden uitgesloten. 



 
Raadslid N. Schoofs betwist dat in dit verhaal. 
 
Schepen L. Van Rode haalt aan dat, zelfs wanneer het digitaal mag ingediend worden, er nog 
bedrijven zijn die het voor alle zekerheid op papier doen. 
 
Raadslid H. Suffeleers vraagt of de Chiro dezelfde oppervlakte krijgt als wat men nu heeft. 
 
Hierop antwoordt schepen L. Van Rode dat dit geen garantie is op basis van de huidige plannen. 
 
Raadslid N. Schoofs vraagt of de Chiro zelf een kost zal dragen. 
 
Schepen L. Van Rode deelt mee dat hierover is gesproken en dat de Chiro zoveel mogelijk wil 
anticiperen. 
 
Waarop raadslid H. Suffeleers oppert dat men toch de ramingkost moet kennen waarvoor de Chiro wil 
deelnemen. 
 
Schepen L. Van Rode verduidelijkt dat dit momenteel nog niet juist bepaald is en dat men nadenkt 
over een huurprijs. 
 
Raadslid M. Vanhoyland merkt op dat dit betekent dat de Chiro dan geen eigenaar wordt en vraagt 
welke huurprijs men in gedachten heeft? 1000 EUR? 
 
Hierop reageert de burgemeester dat dit een onredelijke huurprijs is. 
 
Raadslid M. Vanhoyland gaat verder: 500 EUR is misschien redelijker? 
 
Schepen L. Van Rode zegt dat men op dit ogenblik onmogelijk een huurprijs kan vastleggen. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt wat de draagkracht is van de Chiro van Meldert. 
 
Schepen L. Van Rode deelt mee dat men heeft afgetast wat het project zal kosten en welke financiële 
draagkracht de Chiro van Meldert heeft.  
 
Raadslid M. Vanhoyland stelt dat men toch naar een kwaliteitsvolle invulling van het gebouw op zich 
moet gaan en vraagt wat het gemeentebestuur wil spenderen aan het gebouw. 
 
De burgemeester reageert hierop dat dit in het dossier staat.  
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt welk bedrag voorzien is. 
 
Waarop de burgemeester vervolgt: bent u dan niet op de hoogte van het voorziene ramingsbedrag, 
zoals vermeld in het dossier? 
 
Wat raadslid M. Vanhoyland moet beamen. 
 
De burgemeester zegt dat het bedrag 310 000 EUR is. 
 
Raadslid S. Coenen maakt de opmerking dat het dus de Lummense belastingbetaler is die  
310.000 EUR betaalt aan de Chiro van Meldert, wat proportioneel buiten verhouding is volgens hem. 
 
Schepen L. Van Rode meldt dat een gebouw vandaag de dag aan specifieke noden moet 
beantwoorden en dat er voor gekozen is om de jeugdverenigingen maximaal te ondersteunen. 
 
Raadslid M. Vanhoyland haalt nogmaals aan dat men geen enkele indicatie heeft wat haalbaar is voor 
de Chiro aan huurkosten.  
 
Waarop raadslid H. Suffeleers volgende vraag stelt: wat als de Chiro niet kan betalen? Worden ze dan 
eruit gezet? 
 



De burgemeester antwoordt dat dit inderdaad het logische gevolg lijkt. 
 
Raadslid M. Vanhoyland raadt aan om toch voorzichtig te zijn met zulke uitspraak. 
 
Waarop de burgemeester als volgt uiteenzet: ik denk dat we hier een project neerzetten wat geld kost 
aan de maatschappij. Er worden concrete afspraken hieromtrent gemaakt. Dit betekent dus dat 
iemand die zijn afspraken niet naleeft, hiervan de gevolgen zal moeten dragen. 
 
Raadslid M. Vanhoyland polst naar de mogelijkheid of de Chiro mogelijk eigenaar wordt. 
 
De burgemeester reageert dat de Chiro heeft gekozen voor de huuroplossing. 
 
Opnieuw haalt raadslid M. Vanhoyland aan dat men onduidelijk blijft over de huuroptie. 
 
De burgemeester zegt dat men een heleboel gesprekken heeft gevoerd en in samenspraak met de 
Chiro, werd besloten om de huuroptie te kiezen. 
 
Raadslid S. Coenen wijst erop dat er geen duidelijk plan is over wat er terugkomt van die middelen 
naar de gemeenschap. Men moet zich daarom de vraag stellen of alles uit de kas van de gemeente 
moet komen. 
 
De burgemeester geeft toe dat de exacte kostprijs inderdaad nog niet gekend is, maar dat er alleszins 
een inbreng op huurvlak zal zijn van de Chiro, ter compensatie. 
 
Raadslid S. Coenen meent dat er toch een financieel plan op lange termijn zou moeten zijn. 
 
De burgemeester deelt mee dat er een plan met bestekken zal zijn rond mei, juni 2015, en dan zal er 
een contract worden opgemaakt.  
 
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 25. 
 
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. 
 
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 “Ontwerper kinderopvang en jeugdlokalen Meldert” 
een bijzonder bestek met nr. 2014/2110/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 85 000,00 EUR excl. btw of  
102 850,00 EUR incl. 21% btw. 
 



Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. 
 
Overwegende dat 5 november 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 heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak 
van cultuur, vrije tijd en onderwijs” 
 
Gelet op de actie “Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout en Meldert” 
 
BESLUIT 16 stemmen voor en 6 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en  
M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/2110/01 voor de opdracht “Ontwerper kinderopvang en 
jeugdlokalen Meldert” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag. 

 
004 Goedkeuring jaarrekening 2013 OCMW - kennisname 

 
De raad 
 
Gezien de rekening van het OCMW Lummen, dienstjaar 2013, opgesteld door de heer Emmanuel 
Vandeputte, ontvanger van het OCMW. 
 
Overwegende dat deze rekening werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 24 juni 2014. 
 
Gelet op artikel 89 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 met betrekking tot de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en 
de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Gelet op het Ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden 
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid de artikelen 172 en 175. 
 
Na bespreking 
 
NEEMT KENNIS VAN 
 
de rekening dienstjaar 2013 van het OCMW, zoals opgesteld door de heer Emmanuel Vandeputte, 
ontvanger van het OCMW. 

 
005 Verzoek om investering voor geplande nieuwbouw WZC  Het Meerlehof om te zetten 

in kleinschaligere en lokale initiatieven voor oude renzorg (agendapunt ingediend 
door raadslid J. Ceyssens) 

 
Raadslid J. Ceyssens deelt mee dat hij de vraag gesteld heeft omwille van het artikel dat in de krant is 
verschenen, met betrekking tot de meerkosten. 
 
Hierop reageert OCMW-voorzitter, B. Carlier, dat men niet alles moet geloven wat in de krant is verschenen 
en verduidelijkt als volgt: wij hebben op de OCMW-raad een raming behandeld op basis van het aantal 
kamers. Wij hebben het VIPA-dossier bekeken en daar staat inderdaad 12,7 miljoen. Wij spreken enkel over 
de bouw van een nieuw woonzorgcentrum met een concrete meerkost van 500.000 EUR. De 10 miljoen is 
inderdaad 11 miljoen geworden volgens de raming van de architect. De bouw van het nieuwe lokale 



dienstencentrum stond immers niet in onze meerjarenplanningwant we wilden dat pas in 2020-2021 
realiseren. 
VIPA heeft ons echter laten weten dat het beter is om het lokaal dienstencentrum naar fase 1 te halen om de 
oppervlakte van het nieuwe WZC te maximaliseren. Als je dus meer doet dan voorzien, kost het ook meer. 
Onze architect is overigens bij zijn raming / plan van een volledig nieuw woonzorgcentrum uitgegaan, terwijl 
we eigenlijk nog veel materiaal in ons oud rustoord staan hebben: het volledig arsenaal aan hoog/laagbedden 
in ons bezit vertegenwoordigt op zich al een budget van 500.000 EUR. Dus vandaar een bijkomende kost van 
500.000 EUR die er eigenlijk geen is. Uw voorstel om te investeren in kleinschalige initiatieven verbaast mij 
trouwens omdat recente studies stellen dat de meeste efficiëntie in de zorg bereikt wordt bij een schaal van 
75 bedden. De zwaar zorg behoevende is het meest gebaat bij een grootschalig project, denk aan keukens, 
ergotherapeut, nachtverpleegsters enz…Het zou zeer kostelijk zijn om dit in een kleinschalig initiatief te doen. 
Ik ben er trouwens van overtuigd dat onze tarieven nog steeds een stuk goedkoper zullen zijn dan de 
privésector. Meldert heeft 31 erkende rustoordbedden. De anderen zullen dus waarschijnlijk 
assistentiewoningen zijn, die worden gerealiseerd zonder subsidies via het zorgdecreet. In het centrum komen 
60 erkende rustoordbedden. Zelf hebben wij 80 erkende rustoordbedden. Met de inplantingsstop zullen we 
nooit aan 204 erkende rustoordbedden geraken. Wij hebben dus 80 van de 170 rustoordbedden in portefeuille 
aan een heel scherpe prijs. 
 
Raadslid J. Ceyssens merkt op dat de aanneming pas over twee jaar is, wat betekent dat het project er zeker 
niet goedkoper op zal worden. 
 
OCMW-voorzitter B. Carlier antwoordt dat men break-even wil draaien en voor de rustoordbewoners die het 
niet kunnen betalen, zal het OCMW bijdragen. Momenteel moet er trouwens voor niemand worden 
bijgedragen. 
 
Raadslid S. Coenen stelt de vraag of er in het kader van dit project ooit gedacht werd aan een samenwerking 
met een private partner. 
 
OCMW-voorzitter B. Carlier zegt dat dit dossier al tien jaar lopende is en dat men vaststelt dat een private 
partner onmogelijk al het bestaand personeel kan overnemen. De personeelsbezetting in een openbaar 
rusthuis ligt trouwens veel hoger dan in een privé-instelling, dus er kan automatisch betere zorg geboden 
worden. 
 
Raadslid J. Ceyssens bemerkt dat dit niet altijd het geval is. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt welke acties men zal ondernemen om ervoor te zorgen dat het rustoord 
zelfbedruipend is. Vandaag is er een jaarlijks verlies van 320.000 EUR ten laste van de dotatie van de 
gemeente. 
 
De OCMW-voorzitter verwijst ernaar dat het project wordt gesubsidieerd en dat de ligprijs met 10 EUR per 
persoon en per ligdag zal verhogen. 
 
Raadslid J. Ceyssens haalt aan dat de prijsstijging slechts 200.000 EUR oplevert en daarmee werk je het 
verlies niet weg.  
 
Raadslid K. Claes vraagt of men de huidige bouw niet kan renoveren. Deze wordt blijkbaar wel gerenoveerd 
voor andere doeleinden? 
 
De OCMW-voorzitter antwoordt dat men dit al heeft laten onderzoeken door een architect, maar hieruit bleek 
dat de kosten erg hoog opliepen en bovendien moest men dan een vleugel bijbouwen. Dan is het beter om 
een nieuwbouw te voorzien die 60% wordt gesubsidieerd in plaats van renovatie, die maar 30% wordt 
gesubsidieerd. Men is niet over één nacht ijs gegaan. 
 
Raadslid J. Ceyssens stelt zich de vraag hoe men garantie kan hebben dat het project zal gerealiseerd 
worden binnen het geraamde budget. 
 
Hierop repliceert de OCMW-voorzitter met te zeggen dat het haar verwondert dat er zoveel vragen gesteld 
worden over de bijpassing van het woonzorgcentrum, maar bijvoorbeeld niet over de kinderopvang of een 
bibliotheek. 
 
Raadslid M. Vanhoyland legt uit dat sommige mensen kritisch zijn van aard en zij daarom net die vragen 



stellen die bij de bevolking leven. Ook over kinderopvang en bibliotheek hebben wij vragen gesteld, gaat hij 
verder. Hij verwijst opnieuw naar de ligprijs die men met 10 EUR gaat verhogen, maar stelt zich er vragen bij 
of iedereen dit zal kunnen betalen. 
 
OCMW-voorzitter B. Carlier verklaart dat men zal bekijken, op basis van verschillende parameters, in hoeverre 
de mensen kunnen betalen en indien dit niet zo is, dan komt men als OCMW inderdaad tussen. 
 
De raad 
 
Gelet op de goede staat van het financiële evenwicht van de gemeente Lummen in het meerjarenplan 2014-
2019. 
 
Gelet op de meerkosten voor het nieuwe OCMW-rusthuis van 2,7 miljoen euro en de goedkeuring van de 
gemeenteraad die nog moet volgen voor de aanpassing van het budget. 
 
Gelet op de cijfers van “zorg- en gezondheid” die aangeven dat er nood is aan 204 plaatsen in de 
woonzorgcentra te Lummen. Maar aangezien er al 118 gepland zijn door andere instanties in Lummen 
centrum en het woonzorgcentrum van Meldert 110 plaatsen voorziet, kan de vraag gesteld worden of hier wel 
rekening mee gehouden wordt door het OCMW-bestuur. 
 
Overwegende het goed is dat het OCMW vooruitziet en investeert. Dat zal immers noodzakelijk zijn. Maar 
misschien komt de beslissing dan wat laat? 
 
Overwegende dat het  goed is dat het OCMW zelf zorg voorziet zodat de toegankelijkheid van de zorg 
gegarandeerd blijft ook voor de lagere inkomens, maar dan moet de prijs voor de lagere inkomens ook 
beduidend lager zijn dan wat de privé ervoor vraagt, hetgeen nu niet het geval is. 
 
Overwegende dat de huidige meerkosten en de op stapel staande investeringen in het bestaande gebouw van 
het huidige zorgcentrum de gemeentelijke financiën uit evenwicht zullen halen. 
 
Overwegende dat het OCMW erg veel inzet op residentiële ouderenzorg en misschien nadien, door de 
financiële impact, minder zal inzetten op thuiszorg, ondersteuning van thuisverzorging of bijvoorbeeld een 
woonzorgnetwerk of een lokaal dienstencentrum. 
 
BESLUIT 1 stem voor (J. Ceyssens voor Groen), 14 stemmen tegen en 7 onthoudingen (M. Peeters en  
K. Claes voor N-VA, M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor Lumineus-Vld, N. Schoofs en  
H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden). 
 
Niet in te gaan op het voorstel van raadslid Ceyssens om de investering voor een geplande nieuwbouw WZC 
Het Meerlehof om te zetten in kleinschaligere en lokale initiatieven voor ouderenzorg.  
 
006 Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimt elijk uitvoeringsplan 

‘Woonzorgcampus’ 
 

Raadslid K. Claes vraagt of het advies van Gecoro in het dossier zat. 
 
Waarop de burgemeester positief antwoordde met de mededeling dat het advies ongunstig was. 
 
De raad 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 waarvan de artikelen 2.2.13 
tot en met 2.2.18 de procedure bepalen om gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken, 
inzonderheid artikel 2.2.14 §1 en §2 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad het ontwerp van 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststelt, waarna het college van burgemeester en 
schepenen binnen de dertig dagen na voorlopige vaststelling het openbaar onderzoek aankondigt. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2011 houdende de goedkeuring van het 
bestek en vaststelling gunningswijze voor het afsluiten van een ereloonovereenkomst voor de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Woonzorgcampus’. 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2011 



houdende de gunning van de opdracht aan Antea Belgium. 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 1 februari 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lummen. 
 
Overwegende dat het RUP kadert binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onder de uitwerking 
van een strategisch project, namelijk ‘uitbouw van het gebied Kerkeschom i.s.m. eigenaars, M.P.I., 
OCMW, gemeentebestuur als voorzieningspool op lokaal niveau’. 
 
Overwegende dat het voornaamste doel voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan het 
doorvoeren van een planologische ruil tussen gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorziening en natuurgebied betreft in functie van de uitbouw van de woonzorgcampus van het 
OCMW binnen de huidige eigendomsgrenzen (deelzone 1), dat tevens een visie wordt geponeerd 
voor deelzone 2 en 3 van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorziening. 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 20 mei 2014 en de bij die gelegenheid 
ingediende adviezen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, de deputatie van de provincie 
Limburg en andere adviserende instanties die volgens het besluit van de Vlaamse regering van 11 
mei 2001 en latere wijzigingen advies dienen uit te brengen over voorontwerpen van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 
 
Gelet op het advies van de GECORO van 6 mei 2014. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 15 stemmen voor en 7 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA,  
M. Vanhoyland, S. Coenen en A. Goijens voor Lumineus-Vld en J. Ceyssens voor Groen). 
 
Artikel 1.-  Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Woonzorgcampus’ voorlopig vast 
te stellen. 
 
Artikel 2.-  Een afschrift van dit besluit en het volledig dossier onmiddellijk op te sturen naar: 

- provinciebestuur Limburg, deputatie, Directie Ruimte – Ruimtelijke planning en beleid, 
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt 

- Ruimte Vlaanderen Limburg, VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt 
 
Artikel 3.-  Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te gegeven om dit ontwerp 
overeenkomstig artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex RO te onderwerpen aan een openbaar 
onderzoek. 

 
007 Dossier verlenging duurtijd Inter-energa - kennisn ame 

 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt of het niet wat laat is om deze verlenging ter tafel te leggen en of er 
een mogelijkheid bestaat om niet te verlengen. 
 
Raadslid V. Verboven bevestigt deze mogelijkheid, maar wijst erop dat men dan zelf de markt moet 
gaan bedienen, alsook zelf instaan voor de leveringen. Zij gaat verder met de mededeling dat zij 
morgen op de infovergadering zal vragen waarom de verlengingsaanvraag pas nu werd ingediend. 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht 
zoals omschreven in titel VIII 
 
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2014 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 



van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter-energa 
 
Gelet op het schrijven van Inter-energa de dato 25 juni 2014 waarin het gemeentebestuur in kennis 
werd gesteld van het verstrijken van de statutaire duurtijd van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter-energa op 31 december 2014 
 
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Inter-energa in hun zitting van 24 juni 2014 beslist heeft 
om de procedure tot verlenging van de duurtijd op te starten 
 
Gelet op het feit dat dit concreet betekent dat de buitengewone algemene vergadering van Inter-
energa van dinsdag 9 december 2014 zich zal dienen uit te spreken omtrent de verlenging van de 
duurtijd 
 
NEEMT KENNIS VAN 
 
Het agenderen van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Inter-energa aan de buitengewone 
algemene vergadering van dinsdag 9 december 2014. 
 
008 Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer: aanduid ing gemeentelijk 

afgevaardigde in vervanging van mevrouw Van den Eyn de, ontslagnemend. 
 

De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht 
zoals omschreven in titel VIII 
 
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op ons raadsbesluit van 18 februari 2013 houdende aanduiding van mevrouw Kirsten Van den 
Eynde als kandidaat-bestuurder voor de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer. 
 
Gelet op ons besluit van 17 maart 2014 houdende aktename van het ontslag van mevrouw Kirsten 
Van den Eynde als gemeenteraadslid. 
 
Overwegende dat dit impliceert dat een plaatsvervanger dient aangesteld. 
 
Overwegende dat raadslid, Carmen Minten als kandidaat wordt voorgedragen. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1.- Carmen Minten, raadslid, wonende te Dikke Eikstraat 52, 3560 Lummen aan te duiden als 
kandidaat-bestuurder voor de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer, in vervanging van 
mevrouw Kirsten Van den Eynde, ontslagnemend. 
 
Artikel 2.-  Afschrift van dit besluit over te maken aan: 
- de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer 
- belanghebbende.  
 
 
Raadslid R. Moors vervoegt de zitting. 
 
 
 
 



009 Maatregelen stroompanne door het gemeentebestuur ( agendapunt ingediend door 
raadslid J. Ceyssens) 

 
De burgemeester legt uit dat de gouverneurs vorige week in Brussel uitgenodigd werden en dat de 
burgemeesters morgen uitgenodigd zijn bij de gouverneur. Officieel is er verder nog geen communicatie 
gebeurd. Voor de winter zouden er drie centrales uitliggen en zal men elke burger sensibiliseren om zo weinig 
mogelijk elektriciteit te gebruiken. De gemeentes worden onderverdeeld in schijven, en Lummen zit in schijf 
twee. Van zodra er meer concrete informatie hieromtrent is, zal deze worden meegedeeld. Hij gaat verder vast 
te stellen dat de gemeente Lummen één van de weinige gemeentes is die beschikt over een uitstekend 
uitgewerkt nood- en interventieplan, met dank aan de verantwoordelijke ambtenaar. Het Algemeen Nood- en 
Interventieplan is een plan dat heel goede structurele maatregelen kan bieden in geval van stroomuitval. 
Hierbij zullen veiligheidsdiensten prioritair behandeld worden. 
 
Raadslid R. Moors wijst erop dat Bilzen noodgeneratoren heeft waarmee in primaire behoeften kan voorzien 
worden. Zij kunnen voorzien in eigen stroom voor bepaalde behoeften. 
 
De burgemeester deelt mee dat Lummen hiervoor niet uitgerust is en dat stroomvoorzieningen hierop moeten 
aangepast worden om op generatoren te kunnen werken. 
 
Raadslid R. Moors vraagt of hierop kan teruggekomen worden op een volgende gemeenteraad. 
 
De burgemeester bevestigt dit en zegt dat men hierover zeker zal informeren zodra men over meer informatie 
beschikt. 
 
Raadslid M. Vanhoyland merkt op dat men ook het stroomverbruik kan beperken. Een aantal andere 
gemeenten heeft beslist om bijvoorbeeld tijden de Kerst- en Nieuwjaarsperiode geen kerstverlichting te 
hangen. Hij vraagt of ook Lummen plannen heeft in die zin. 
 
De burgemeester antwoordt hierop dat Lummen LED-verlichting heeft wat minimaal is wat betreft 
stroomverbuik. 
 
Raadslid J. Ceyssens vraagt zich af of er nu niet gewerkt kan worden aan een efficiëntieplan? 
 
De burgemeester zegt dat men dit al een hele tijd doet. Men heeft op dat vlak al inspanningen gedaan, 
ondermeer in het sportcomplex, het zwembad en het nieuw administratief centrum. 
 
De raad 
 
Gelet op de uitspraken van dienstdoend minister van Binnenlandse zaken Melchior Wathelet en 
staatssecretaris van Energie Cathérine Fonck op de persconferentie van 22 augustus dat een stroompanne 
niet uit te sluiten valt. 
 
Gelet op het feit dat Lummen binnen het voorlopig goedgekeurde afschakelingsplan ligt bij een 
elektriciteitstekort.  
 
Overwegende dat in een dergelijke situatie gemeenten eerst gevraagd zullen worden om minder stroom te 
verbruiken.  
 
Gelet op het feit dat er in het klimaatplan en de convenant of mayors maatregelen toegevoegd zijn om het 
verbruik terug te dringen en een ecologisch beleid te voeren naar energie. 
 
NEEMT KENNIS VAN 
 
Artikel 1.- Na te gaan welke stappen kunnen ondernomen worden om te voorzien in een noodplan en welke 
gebouwen of zones prioritair zijn indien er stroom moet bespaard worden? 
 
Artikel 2.- Na te gaan of een aantal maatregelen naar energieverbruik, die bovendien ook nog eens 
budgettaire opportuniteiten bieden, niet versneld uitgevoerd kunnen worden? 
 
Artikel 3.- De nodige stappen te ondernemen om in de communicatie naar de inwoners van Lummen te 
voorzien, zonder dat dit paniek en bezorgdheid zou veroorzaken. 



 
 
 
 
 
 

010 Stand van zaken betreffende de stroomonderbrekinge n tijdens de winter (ingediend 
door raadslid Rita Moors (N-VA fractie) en raadlid An Goijens (fractie Lumineus-VLD).  

 
De raad 
 
Overwegende dat de afgelopen weken artikels verschenen in de kranten over mogelijke 
stroomonderbrekingen tijdens een koude winter. 
 
Overwegende dat de Limburgs gouverneur Herman Reynders de burgemeesters van Limburg heeft 
samengeroepen op 20 augustus om deze problematiek te bespreken op provinciaal niveau. 
 
Overwegende dat de gemeente Lummen behoort tot één van de 22 Limburgse gemeenten die zullen 
worden afgesloten van elektriciteit in geval van tekorten. 
 
Overwegende dat er hieromtrent heel wat ongerustheid heerst bij burgers en bedrijven. 
 
NEEMT KENNIS VAN  
 
Artikel 1.- N-VA en Open Vld Lummen vragen aan de burgemeester en het College van 
Burgemeester en Schepenen om uitleg betreffende de mogelijke problematiek met de 
elektriciteitsbevoorradingszekerheid tijdens de winter voor de gemeente Lummen. 
 
Artikel 2.- N-VA en Open Vld Lummen vragen aan de burgemeester en het College van 
Burgemeester en Schepenen om een noodplan op te stellen met betrekking tot 
elektriciteitsbevoorradingszekerheid in de gemeente Lummen voor de komende winter. 

 
011 Aankoop schoolmeubilair voor gemeenteschool "De Zo nnebloem": goedkeuring 

bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven 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 overschreden). 
 
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 “Aankoop schoolmeubilair voor gemeenteschool De 
Zonnebloem" een bijzonder bestek met nr. 2014/2330/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19 834,71 EUR excl. btw of  
24 000,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Vanerum België, Kleine Schaluinweg 7 te 3290 Diest 
- Da Vinci Belgium bvba, Burg. Stroobantlaan 28 te 2350 Vosselaar 
- Presibel, Veldenstraat 14 te 2470 Retie 
- Balco Schoolmeubelen, Buchholtzstraat 14/10 te 1050 Elsene 
- Belisia Interior Concepts nv, Eikenlaan 11 te 3740 Bilzen 
- ‘t Stoelendepot, Halensebaan 150 te 3290 Diest 
 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 
- prijs (inclusief korting): 40 punten 
- technische waarde, esthetische waarde en kwaliteit: 40 punten 
- beoordeling aan de hand van de geleverde testmodellen stoelen/krukjes en toonzaalbezoek: 20 
punten 
 
Overwegende dat 8 oktober 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 heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak  
van cultuur vrije tijd en onderwijs”. 
 
Gelet op de actie “Bouw nieuwe gemeenteschool”. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/2330/01 voor de opdracht “Aankoop schoolmeubilair 
voor gemeenteschool De Zonnebloem” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Vanerum België, Kleine Schaluinweg 7 te 3290 Diest 
- Da Vinci Belgium bvba, Burg. Stroobantlaan 28 te 2350 Vosselaar 
- Presibel, Veldenstraat 14 te 2470 Retie 
- Balco Schoolmeubelen, Buchholtzstraat 14/10 te 1050 Elsene 
- Belisia Interior Concepts nv, Eikenlaan 11 te 3740 Bilzen 
- ‘t Stoelendepot, Halensebaan 150 te 3290 Diest 

 
012 Sportinrichting nieuwe sportzaal gemeenteschool "D e Zonnebloem": goedkeuring 

bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven 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 overschreden). 
 
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 “Sportinrichting nieuwe sportzaal gemeenteschool De 
Zonnebloem" een bijzonder bestek met nr. 2014/2330/02 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15 000,00 EUR excl. btw of  
18 150,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Janssen-Fritsen nv, Klaverbladstraat 2 te 3560 Lummen 
- Adecsport, Waaslandlaan 8 A4 te 9160 Lokeren 
- Sportime, Vinkstraat 12 te 3070 Kortenberg 
- Idema sport, Warandestraat 48 te 1851 Humbeek 
- Sportibel nv, Sint Anna dreef 68B te 1020 Brussel 
 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 
- prijs (inclusief korting): 40 punten 
- technische waarde: 40 punten 
- beoordeling aan de hand van het toonzaalbezoek: 20 punten  
 
Overwegende dat 8 oktober 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van 
de offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak 
van cultuur vrije tijd en onderwijs” met een investeringsenveloppe van 4 646 000 EUR. 
 
Gelet op de actie “Bouw nieuwe gemeenteschool”. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/2330/02 voor de opdracht “Sportinrichting nieuwe 
sportzaal gemeenteschool De Zonnebloem" goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 



- Janssen-Fritsen nv, Klaverbladstraat 2 te 3560 Lummen 
- Adecsport, Waaslandlaan 8 A4 te 9160 Lokeren 
- Sportime, Vinkstraat 12 te 3070 Kortenberg 
- Idema sport, Warandestraat 48 te 1851 Humbeek 
- Sportibel nv, Sint Anna dreef 68B te 1020 Brussel 
 
013 Aankoop en installatie netwerkhardware en opzetten  virtuele gebruiksomgeving: 

goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en l ijst aan te schrijven 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 overschreden). 
 
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 en installatie netwerkhardware en opzetten 
virtuele gebruiksomgeving” een bijzonder bestek met nr. 2014/6530/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 56 000,00 EUR excl. btw of  
67 760,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

- Eurosys nv, Centrum Zuid 1527a te 3530 Houthalen-Helchteren 
- Trius nv, Henry Fordlaan 18 te 3600 Genk 
- ITC Belgium nv, Rechterstraat 114 te 3511 Kuringen (Hasselt) 
- BA nv, Vaartdijk 3 bus 501 te 3018 Wijgmaal 

 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing is op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 15 oktober 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”. 



 
Gelet op de actie “Automatisering dienstverlening en verdere uitbouw ICT en GIS”. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/6530/01 voor de opdracht “Aankoop en installatie 
netwerkhardware en opzetten virtuele gebruiksomgeving” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Eurosys nv, Centrum Zuid 1527a te 3530 Houthalen-Helchteren 
- Trius nv, Henry Fordlaan 18 te 3600 Genk 
- ITC Belgium nv, Rechterstraat 114 te 3511 Kuringen (Hasselt) 
- BA nv, Vaartdijk 3 bus 501 te 3018 Wijgmaal 

 
014 Aankoop Microsoft-licenties: goedkeuring bestek en  vaststelling gunningswijze 

 
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. 
 
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 2 §1 3°. 
 
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 Microsoft-licenties” een bijzonder bestek 
met nr. 2014/6530/02 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 31 000,00 EUR excl. btw of  
37 510,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing is op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 15 oktober 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” 
 
Gelet op de actie “Automatisering dienstverlening en verdere uitbouw ICT en GIS” 
 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/6530/02 voor de opdracht “Aankoop Microsoft-licenties”, 
goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
015 Uitvoeren van grondwerken met het oog op de aanleg  van een randparking aan de 

Ringlaan: goedkeuring bestek, vaststelling gunnings wijze en lijst aan te schrijven 
firma’s 

 
Raadslid H. Suffeleers stelt voor om grondwerken Bekkers, Gyzevennestraat te Lummen toe te 
voegen. 
 
Raadslid K. Claes vraagt of men het niet kan houden op de zeven mogelijke inschrijvers? 
 
Waarop raadslid M. Vanhoyland reageert dat het niet op één inschrijver meer zal aankomen. 
 
Hierop  
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 overschreden). 
 
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 grondwerken met het oog op de aanleg 
van een randparking aan de Ringlaan” een bijzonder bestek met nr. 2014/5220/04 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8 726,50 EUR excl. btw of  
10 559,07 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 



 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

- Carmans NV, Kanaalstraat 14 3560 Lummen 
- Steegmans Elens BVBA, Stokrooiestraat 61 3560 Lummen 
- Gilis André BVBA, Europaweg 30 3560 Lummen 
- K&L Grondverzet en verhuurservice BVBA, Hulshoekstraat 62 3560 Lummen 
- Croes BVBA, Ganzenweg 9 3450 Geetbets 
- De Coster D. NV, Grote baan 572 3530 Helchteren 
- Lummense Wegenbouw nv, Dellestraat 8 3560 Lummen 
- Rayen Erwin BVBA, Paalstraat 6 3560 Lummen 
- BVBA Baldewijns en co, Veldstraat 170 3511 Kuringen 
- Beckers nv, Vorstse Baan 104a 2431 Laakdal 
- Grondwerken Bekkers, Gyzevennestraat 33 te 3560 Lummen 

 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing is op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 9 oktober 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 ““Verbeteren van parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent 
parkeerbeleid”. 
 
BESLUIT 19 stemmen voor, en 4 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en  
A. Goijens voor Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/5220/04 voor de opdracht “Uitvoeren van grondwerken 
met het oog op de aanleg van een randparking aan de Ringlaan” goed te keuren. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - De volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Carmans NV, Kanaalstraat 14 3560 Lummen 
- Steegmans Elens BVBA, Stokrooiestraat 61 3560 Lummen 
- Gilis André BVBA, Europaweg 30 3560 Lummen 
- K&L Grondverzet en verhuurservice BVBA, Hulshoekstraat 62 3560 Lummen 
- Croes BVBA, Ganzenweg 9 3450 Geetbets 
- De Coster D. NV, Grote baan 572 3530 Helchteren 
- Lummense Wegenbouw nv, Dellestraat 8 3560 Lummen 
- Rayen Erwin BVBA, Paalstraat 6 3560 Lummen 
- BVBA Baldewijns en co, Veldstraat 170 3511 Kuringen 
- Beckers nv, Vorstse Baan 104a 2431 Laakdal 
- Grondwerken Bekkers, Gyzevennestraat 33 te 3560 Lummen 

 
016 Aankoop materialen aanleg randparking aan de Ringl aan: 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 overschreden). 



 
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 materialen randparking Ringlaan” een 
bijzonder bestek met nr. 2014/5220/03 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
• Perceel 1 (Leveren van wegenismaterialen), raming: 54 671,50 EUR excl. btw of 66 152,52 EUR 

incl. 21% btw 
• Perceel 2 (Leveren van stabilisatiezand/betongranulaten), raming: 17 771,00 EUR excl. btw of  

21 502,91 EUR incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 72 442,50 EUR excl. btw of 
87 655,43 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Bovin nv, Schoolstraat 6, 3470 Kortenaken 
- Ebema nv, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal 
- Stradus nv, Transportlaan 1, 3600 Genk 
- Everaerts nv, Kapelstraat 9, 3560 Lummen 
- Wegenbouw Carmans nv, Kanaalstraat 14, 3560 Lummen 
- Lummense Wegenbouw nv, Dellestraat 8, 3560 Lummen 
- Scheys Beton NV, Staatsbaan 125,  3210 Lubbeek 
- Mallants nv, Kanaalstraat 11 te 3560 Lummen 
 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing is op deze opdracht. 
 
Overwegende dat 9 oktober 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 ““Verbeteren van parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent 
parkeerbeleid” 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/5220/03 voor de opdracht “Aankoop materialen 



randparking Ringlaan” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Bovin nv, Schoolstraat 6, 3470 Kortenaken 
- Ebema nv, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal 
- Stradus nv, Transportlaan 1, 3600 Genk 
- Everaerts nv, Kapelstraat 9, 3560 Lummen 
- Wegenbouw Carmans nv, Kanaalstraat 14, 3560 Lummen 
- Lummense Wegenbouw nv, Dellestraat 8, 3560 Lummen 
- Scheys Beton NV, Staatsbaan 125,  3210 Lubbeek 
- Mallants nv, Kanaalstraat 11 te 3560 Lummen 

 
017 Onderhoudscontract zwembad: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze 

 
Raadslid H. Suffleers stelt zich de vraag of de onderhoudskosten niet zijn gestegen in het zwembad? 
 
Schepen W. Vangeel bevestigt dit en deelt mee dat men weldra het lastenboek van de renovatie zal 
brengen. Hij gaat verder met de mededeling dat wanneer de herstellingen een bepaald bedrag te 
boven gaan, men trouwens de goedkeuring aan het college dient te vragen. Men heeft dus wel wat 
controle. 
 
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 24. 
 
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. 
 
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 “Onderhoudscontract zwembad” een bijzonder bestek 
met nr. 2014/7000/08 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat deze opdracht wordt geraamd op een jaarlijkse uitgave van 45 000,00 EUR excl. 
BTW of 54 450,00 EUR incl. 21% BTW. 
 
Overwegende dat de totale uitgave (inclusief alle verlengingen) voor deze opdracht wordt geraamd op 
180 000,00 EUR excl. btw of 217 800,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
 



Overwegende dat 22 oktober 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van 
offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de kredieten onder “Overig beleid”. 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/7000/08 voor de opdracht “Onderhoudscontract 
zwembad” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
 
018 Samenaankoop Limburgse gemeenten: goedkeuring same nwerkingsovereenkomst 

Infrax 
 

De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht 
zoals omschreven in titel VIII. 
 
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 decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 en de omzendbrief BA/2003/09 betreffende de toepassing van 
het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Lummen deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg. 
 
Overwegende dat Infrax cvba het project “Samenaankoop Limburgse gemeenten” heeft gelanceerd en 
ons hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aanbiedt. 
 
Overwegende dat een samenaankoop met verschillende Limburgse gemeenten ervoor kan zorgen dat 
er gunstigere voorwaarden kunnen bedongen worden op de markt. 
 
Overwegende dat Infrax cvba zal optreden als opdrachtencentrale in het kader van de 
samenaankopen. 
 
Overwegende dat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst enkel een akkoord betekent 
omtrent de samenwerkingsmodaliteiten en dus geen verplichting inhoudt tot deelname aan 
nakomende samenaankoop-dossiers. 
 
BESLUIT éénparig  
 
Artikel 1.-  De samenwerkingsovereenkomst omtrent “Samenaankoop Limburgse gemeenten”, die zal 
afgesloten worden tussen Infrax cvba, Koningsstraat 15 bus 15 te 1000 Brussel en de gemeente 
Lummen, goed te keuren. 
 
019 Goedkeuring van het beleidscontract van de Gemeent elijke lagere school De 

Zonnebloem met het centrum voor leerlingenbegeleidi ng VCLB West-Limburg 
 

De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 



 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele 
doelstellingen voor de centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 betreffende het 
multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
Gelet op het positief overleg met de schoolraad over het beleidscontract. 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor zijn school die behoort tot het gewoon basisonderwijs een 
beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding moet hebben. 
 
Overwegende dat het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding West-
Limburg,goedgekeurd bij het besluit van de gemeenteraad van 10 september 2012, dient verlengd te 
worden. 
 
Overwegende dat het overleg tussen de directies van de school en van het centrum voor 
leerlingenbegeleiding geleid heeft tot een ontwerptekst van het beleidscontract. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Enig artikel.- De raad keurt het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding West-
Limburg goed. 

 
020 Goedkeuring van het schoolreglement van de gemeent elijke lagere school  De 

Zonnebloem 
 

De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 
zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de 
rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op 
school. 
 
Gelet op het overleg in de schoolraad van 20 augustus 2014. 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende 
het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale 
participatieregeling in het basisonderwijs. 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs. 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve 
schorsing,tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 
2014. 
 
Overwegende ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het 
basisonderwijs 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van 
leerlingengegevens bij schoolverandering. 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. 
 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 10 september 



2012 aan actualisatie toe is. 
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na 
overleg in de schoolraad,worden opgenomen in de afsprakennota. 
 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1.- Het bestaand schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 10 september 
2012 door de gemeenteraad wordt opgeheven. 
 
Artikel 2.- Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3.- De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de afsprakennota. 
 
Artikel 4.- Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en 
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld aan de ouders , die ondertekenen voor akkoord.  

 
021 Goedkeuring ruilovereenkomst van perceel afdeling 1 sectie A nr. 369B/deel 

(eigendom van de gemeente Lummen) en perceel nr. 37 1D/deel (eigendom van NV 
Licht), gelegen te Toekomststraat-Europaweg 

 
De raad 
 
Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 1 sectie A nrs. 369B en 371D beide gelegen zijn 
binnen het industrieterrein van Gestel, ter plaatse Toekomstweg – Europaweg. 
 
Overwegende dat het perceel nr. 369B, gelegen in industriegebied volgens het gewestplan, eigendom 
is van de gemeente Lummen,  
dat het perceel nr. 371D, gelegen in industriegebied volgens het gewestplan, eigendom is van NV 
Licht, Europaweg 1 te 3560 Lummen. 
 
Gezien er momenteel een onrechtmatig gebruik is door NV Licht van een gedeelte van het perceel in 
eigendom van de gemeente (verharding, afsluiting) en zij bijkomend werken willen uitvoeren, wordt 
gevraagd om de huidige perceelsgrens tussen beide percelen recht te trekken. 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2011 waarbij de desaffectatie van de oude 
wegzate ter hoogte van de Toekomststraat werd goedgekeurd om nadien bij het perceel nr. 369B in 
eigendom van de gemeente te voegen. 
 
Overwegende dat het perceel nr. 369B na rechttrekking van de perceelsgrens bovendien een 
regelmatigere vorm verkrijgt. 
 
Overwegende dat volgens het opmetingsplan van landmeter Marc Dries van 11 april 2011 de 
rechttrekking van de perceelsgrens gerealiseerd kan worden door het ruilen van volgende loten: 

- lot 1: afdeling 1 sectie A nr 371D/deel met een oppervlakte van 3a01ca  
- lot 2: afdeling 1 sectie A nr 369B/deel met oppervlakte 1a47ca  
 

Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door studiebureel en landmeters-experten Aaro-Topo, 
waarbij de prijs voor de beide te ruilen loten bepaald wordt op 10.500,00EUR waardoor de ruil kan 
geschieden zonder opleg. 
 
Gelet op de ruilovereenkomst om de loten 1 en 2 te ruilen met het oog op het rechttrekken van de 
perceelsgrens tussen perceel nr. 369B en nr. 371D. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT éénparig 



 
Artikel 1.-   De ruilovereenkomst tussen de gemeente Lummen en NV Licht, Europaweg 1 te 3560 
Lummen, om het lot 1 (afdeling 1 sectie A nr 371D/deel met een oppervlakte van 3a01ca ) en het lot 2 
(afdeling 1 sectie A nr 369B/deel met oppervlakte 1a47ca) onderling te ruilen zonder opleg, goed te 
keuren met het oog op het rechttrekken van de perceelgrens. 
 
Artikel 2 .- De burgemeester en secretaris te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte. 

 
022 Ontwerp besluit inzake snelheidsbeperkingen op de N725 - advies 

 
Raadslid H. Suffeleers oppert dat men weet dat er momenteel heel veel ongelukken gebeuren, maar 
dat men zegt: laat maar gebeuren. Men legt de verantwoordelijkheid bij het Vlaams Gewest. 
 
Raadslid R. Moors merkt op dat de gemeente blijkbaar infrastructurele aanpassingen vraagt in plaats 
van snelheidsbeperkingen? 
 
Schepen L. Van Rode bevestigt dit met de mededeling dat er inderdaad een infrastructureel probleem 
is, maar haalt aan dat de 50 km/u regeling een stuk goedkoper is voor AWV. 
 
Raadslid J. Ceyssens vindt het verrassend dat de snelheidsbeperking ter hoogte van de 
schoolomgeving van Geneiken 70 km/u is, wat onverantwoord is. Het is dus een goed idee dat men 
daar slechts 50 km/u mag rijden. Hij stelt zich eveneens de vraag waarom men dan de zone tussen de 
bruggen ook niet onderwerpt aan 50 km/u. Hij wijst erop dat de tijdswinst tussen 70 km/u en 50 km/u 
in dat gebied slechts 25 seconden is. 
 
Hierop reageert schepen L. Van Rode met de melding dat de situatie gevaarlijker wordt als je ook in 
die zone 50 km/u invoert, gezien diegenen die 50 km/u rijden, zullen worden ingehaald door 
bestuurders die 70 km/u rijden. 
 
Raadslid J. Ceyssens stelt de vraag waarom men dan niet 50 km/u inricht voor de hele strook tussen 
de twee bruggen? 
 
De burgemeester reageert hierop dat de snelheidsbeperking, volgens de buurtbewoners zelf, ook het 
probleem niet zal oplossen. 
 
De raad 
 
Gelet op het ontwerp besluit snelheidsbeperkingen op de gewestwegen. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2012 houdende negatief advies voor de 
invoering van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur ter hoogte van de middengeleiders langs de 
N717. 
 
Overwegende dat het Vlaams gewest bovengenoemde snelheidsbeperking langs de N717 wel wenst 
in te voeren, maar het betreffende besluit nog niet overgemaakt werd aan de gemeente. 
 
Overwegende dat freinetschool Wondere Wereld niet meer langs de Thiewinkelstraat gelegen is en de 
snelheidsbeperking langs de N725 tussen kilometerpunten 2.264 en 5.823 opgeheven kan worden. 
 
BESLUIT  18 stemmen voor, 2 tegen (J. Ceyssens voor Groen en N. Schoofs als onafhankelijk 
raadslid) en 3 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en H. Suffeleers als 
onafhankelijk raadslid. 
 
Artikel 1.-  De raad gaat niet akkoord met de voorgestelde snelheidsbeperking tot 50 km/uur langs de 
N717.  De raad vraagt infrastructurele maatregelen onder de vorm van het aanpassen van de 
middengeleiders en/of het wegdek. 
 
Artikel 2.-  De raad gaat akkoord met het aanpassen van de snelheidsbeperking tot 70 km/uur langs 
de N725 tussen de kilometerpunten 2.264 en 5.823. 

 



023 Goedkeuring wijziging straatnaam gedeelte Lindeken sveld en vastlegging naam 
KMO-zone aan de Bosstraat 

 
Raadslid K. Claes meldt dat vrachtwagens en bestelwagens zich dikwijls aan de verkeerde kant van 
de Bosstraat bevinden en dat het misschien interessant was om dat probleem ook mee te bekijken. 
 
Hierop reageert schepen L. Van Rode dat men van de bewoners signalen heeft gekregen dat dit 
probleem zich niet meer stelt. 
 
Raadslid N. Schoofs vraagt wie vroeger de niet-gereglementeerde signalisatieborden heeft geplaatst? 
 
Waarop de burgemeester meedeelt dat het waarschijnlijk de bedrijven zijn die zelf die signalisatie 
aangebracht hebben. 
 
Raadslid R. Moors vraagt of men niet bezorgd is dat de personen met een onaangepast GPS-systeem 
in Lummen centrum gaan rondrijden? 
 
Schepen L. Van Rode legt uit dat de aanpassing logisch in elkaar zit en dit dus op termijn zal 
ingeburgerd zijn. Bovendien zullen de meeste chauffeurs de naam van het bedrijf in hun GPS 
ingeven.  
 
De raad 
 
Gelet op de vraag van het agentschap Wegen en Verkeer Limburg om een naam te kiezen voor de 
bedrijvenzone gelegen aan de Bosstraat. 
 
Overwegende dat de ontsluiting van de KMO-zone bij voorkeur gebeurt via de hoofdwegen. 
 
Overwegende dat in dit opzicht best een naam gekozen wordt die geografisch een duidelijke link legt. 
 
Overwegende dat de straatnaam Lindekensveld gedeeltelijk gebruikt wordt voor een gemeenteweg en 
gedeeltelijk voor een gewestweg. 
 
Overwegende dat de bedrijvenzone in de volksmond KMO-zone Lindekensveld genoemd wordt. 
 
Overwegende dat de naam voor de KMO-zone best geen verwarring schept met straatnamen in de 
omgeving. 
 
Gelet op het positief advies van de ondernemersclub Lummen Heusden-Zolder betreffende de 
benaming van de bedrijvenzone. 
 
BESLUIT  éénparig 
 
Artikel 1.-  De bedrijvenzone aan de Bosstraat krijgt de naam ‘KMO-zone Lummen-centrum’. 
 
Artikel 2.-   De straatnaam voor het gedeelte van de N717 met huidige naam Lindekensveld wordt 
gewijzigd in Ringlaan. 
 
 

 
 
 
 

Gedaan te Lummen, in zitting van 8 september 2014. 
 

Namens de raad: 
 
de gemeentesecretaris        de voorzitter 



                           
Bernard Zwijzen        Ludo Hermans 
 


