
GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015 

 

 
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 5 
november 2015. 
 
Aanwezig :  Ludo Hermans, voorzitter 

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

                                Bernard Zwijzen, secretaris. 
 
Verontschuldigd:  Theo Dekoning, An Goijens, raadsleden 
 
 
 
 
De raad gaat over tot de dagorde van heden. 
 
 
001 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 

 
De raad 
 
Gelet op het verslag van de gemeenteraad van 19 oktober 2015. 
 
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 oktober 2015 goed te keuren. 

 
 

002 Herziening tarieven op de afgifte van identiteitsdocumenten - goedkeuring 
 

De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
Gelet op het belastingreglement van 28 juni 2010 op de afgifte van administratieve stukken, gewijzigd 
bij beslissing van 16 december 2013. 
 
Overwegende dat vanaf 1 januari 2015 een gemeentetaks van 3,00 EUR geheven wordt op de afgifte 
van alle elektronische identiteitsdocumenten, zoals goedgekeurd bij beslissing van 15 december 
2014. 
 
 
Gelet op het bijkomend verlaagd tarief, zoals aangeboden door de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken, voor de dringende of zeer dringende aanvraag vanaf een tweede Kids-ID in 
hetzelfde gezin. 
 



BESLUIT 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en 
N. Schoofs als onafhankelijk raadslid) 
 
Artikel 1.- Vanaf 1 januari 2016 worden volgende taksen geheven en zijn volgende tarieven van 
toepassing: 
 
a) gewone procedure: 
 voor de afgifte van de elektronische identiteitsdocumenten (Belgen en EU-onderdanen): 
- federaal tarief: 15,40 EUR 
- gemeentetaks:  3,00 EUR 
 
 voor de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten (vreemdelingenkaarten): 
- federaal tarief: 17,90 EUR  
- gemeentetaks:  3,00 EUR 
 
 voor de afgifte van de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (het 
identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen minder dan 12 jaar kan niet elektronisch afgeleverd 
worden, het tarief van 1,00 EUR blijft van toepassing) 
- federaal tarief: 6,20 EUR 
- gemeentetaks: 3,00 EUR 
 
 b) spoedprocedure: 
- dringende aanvraag met vervoer door een firma:  
  federaal tarief: 118,60 EUR 
  gemeentetaks:    3,00 EUR 
 
- dringende aanvraag Kids-ID met vervoer door een firma:  
  federaal tarief: 111,50 EUR 
  gemeentetaks:    3,00 EUR 
  verlaagd tarief vanaf de tweede Kids-ID gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde  
  gezin die ingeschreven zijn op hetzelfde adres 
  federaal tarief: 51,20 EUR 
  gemeentetaks:  3,00 EUR 
 
- zeer dringende aanvraag met vervoer door een firma:  
  federaal tarief:  184,00 EUR 
  gemeentetaks:     3,00 EUR 
 
- zeer dringende aanvraag Kids-ID met vervoer door een firma: 
  federaal tarief: 176,90 EUR  
  gemeentetaks:    3,00 EUR 
  verlaagd tarief vanaf de tweede Kids-ID gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde   
  gezin die ingeschreven zijn op hetzelfde adres 
  federaal tarief: 51,20 EUR 
  gemeentetaks:  3,00 EUR 
 
Artikel 2.- De tarieven van vergoedingen, aangerekend door FOD, kunnen jaarlijks op 1 januari 
wijzigen ingevolge indexeringen. Deze wijzigingen zullen bekend gemaakt worden via de 
gemeentelijke website. 
 
Artikel 3.- De bedragen worden tegen ontvangstbewijs contant ingevorderd bij aanvraag van het 
document. 
 
Artikel 4.- Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, worden de verschuldigde sommen 
ingekohierd en gebeurt de inning volgens het decreet van 30 mei 2008. De bedragen zijn verschuldigd 
door de persoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. 
 
(Vette druk = aanpassing) 
 
 
 



003 Goedkeuring wijzigingen/toevoegingen aan retributiereglement m.b.t. het uitvoeren 
van werken ten laste van derden 

 
De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijzigingen, inzonderheid de artikelen 42 § 3 en 
94, 2°. 
 
Overwegende dat de gemeentediensten ingezet worden voor werken ten laste van derden o.m. bij 
beschadiging van het openbaar of privaat domein, het garanderen van de openbare orde en veiligheid 
(voor zover deze prestaties niet vallen onder de verplichte kostenloze interventies van de brandweer 
en civiele bescherming zoals bepaald wordt in het KB van 25 april 2007), het weer veilig maken van 
gevaarlijke toestanden ontstaan door derden of nalatigheid van derden, opruimen van verloren 
ladingen, ontstoppen van rioolaansluitingen.…. 
 
Overwegende dat deze inzet van personeel en middelen een financiële last betekent voor de 
gemeente. 
 
Overwegende dat voor een correcte berekening van onkostennota’s bij dat soort werken een 
vooropgestelde prijs moet gehanteerd worden voor manuren, draaiuren met machines. 
 
Overwegende dat voor de gebruikte materialen een prijs wordt gehanteerd die de gemeente dient te 
betalen aan de leverancier. 
 
BESLUIT 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld) 
 
Artikel 1.- Met ingang van 1 november 2015 tot andersluidende beslissing, wordt ten bate van de 
gemeente een retributie geheven op het uitvoeren van werken ten laste van derden. 
Ons besluit van 23 december 2011 wordt opgeheven. 
 
Artikel 2.- De retributie wordt als volgt vastgesteld :  
 
- uurloon gemeentepersoneel   40 EUR/uur 
- extra toeslag indien nachtwerk/weekendwerk gemeentepersoneel   10 EUR/uur 
- gebruik vrachtwagen/rollend materiaal   80 EUR/uur (incl. 
bestuurder) 
- gebruik andere machines (laadgraaf, veegwagen, kraan)                 100 EUR/uur (incl. 
bestuurder)  
- verstoringstoelage (dringende oproep/tussenkomst)                           160 EUR 
 
Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht opgeroepen 
wordt voor een dringend werk ontvangt, per oproep, een verstoringstoelage. De verstoringstoelage 
bedraagt vier keer het uurloon. 
 
- stort-, verwerkings- en milieukosten                                  volgens de overeenkomst met de verwerker     
 
- administratiekosten  volgens de effectieve uren dewelke  

gepresteerd worden voor de administratieve 
afhandeling van het dossier aan het  
hogervermelde uurloon / aan 40 euro per uur 

 
- andere kosten volgens kostprijs aangerekend aan de  

gemeente door de betrokken leverancier 
 
Artikel 3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager of de aansprakelijk gestelde betrokkene. 
 
Artikel 4.- Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
. 
 
 

 



004 Leveren en plaatsen van speeltoestellen en rekstokken: goedkeuring bestek, 
vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s 

 
Raadslid S. Coenen vraagt of er ook onderhoud gepland is voor de bestaande toestellen en wanneer? 
 
Schepen L. Van Rode antwoordt dat het onderhoud van de bestaande toestellen los staat van dit 
bestek.  
 
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 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, 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. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en plaatsing van speeltoestellen en 
rekstokken” een bestek met nr. 2016/2230/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 41 322,31 EUR excl. btw of  
50 000,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende leveranciers zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

- Public Construct nv, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp 
- Boer Belgium bvba, Industriepark – Brechtsebaan 18 te 2900 Schoten 
- Marny nv, Sprietestraat 210 te 8792 Desselgem-Waregem 
- Kompan nv, Groendreef 83 te 9880 Aalter 
- Europlay nv, Eegene 9 te 9200 Dendermonde 
- Libraplay, Steenweg op Deinze 150 bus 3 te 9810 Nazareth 

 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 

- speelwaarde: 40 punten 
- technische waarde: 40 punten 
- originaliteit: 20 punten 

 
Overwegende dat 6 januari 2016 om 11.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes.  
 



Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak 
van cultuur, vrije tijd en onderwijs”. 
 
Geletop de actie “Investeren in jeugdinfrastructuur”. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1.- Het bestek met nr. 2016/2230/01 voor de opdracht “Levering en plaatsing van 
speeltoestellen en rekstokken” goed te keuren.  
 
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3.- Volgende leveranciers uitnodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Public Construct nv, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp 
- Boer Belgium bvba, Industriepark – Brechtsebaan 18 te 2900 Schoten 
- Marny nv, Sprietestraat 210 te 8792 Desselgem-Waregem 
- Kompan nv, Groendreef 83 te 9880 Aalter 
- Europlay nv, Eegene 9 te 9200 Dendermonde 
- Libraplay, Steenweg op Deinze 150 bus 3 te 9810 Nazareth 

 
 

005 Aanduiding ontwerper herinrichting Charles Wellensplein: goedkeuring bestek en 
vaststelling gunningswijze 

 
Raadslid R. Moors stelt de vraag of in de begroting voorzien is om deze werken uit te voeren. 
 
Hierop antwoordt schepen L. Van Rode dat er hiervoor inderdaad 450 000 EUR in het budget is 
opgenomen. 
 
Raadslid M. Peeters vraagt of de parkeerplaatsen voor Bpost zullen verdwijnen? 
 
Schepen L. Van Rode verklaart dat de actuele situatie nogal onveilig is en het daarom dus 
aangewezen is om deze weg te nemen. 
 
Raadslid H. Suffeleers vraagt zich af hoeveel ongevallen er ter plaatse dan gebeurd zijn?. 
 
Schepen L. Van Rode legt uit dat elk hedendaags project aandacht heeft voor dergelijke problemen, 
ook al zijn er geen ongevallen gebeurd. Het gaat om het voorzichtigheidsprincipe, gaat hij verder. 
 
Raadslid M. Vanhoyland wil weten hoe vrij de ontwerper mag zijn en of hij richtlijnen mee krijgt? 
 
Hierop antwoordt schepen L. Van Rode dat er in het bestek richtlijnen meegegeven zijn. 
 
Raadslid N. Schoofs is van mening dat de ontwerper op basis van dit bestek vrij mag ontwerpen. 
 
Raadslid M. Vanhoyland deelt mee dat hij een architect wenst die out of the box denkt en met 
oplossingen komt die toekomstgericht zijn. Bovendien, gaat hij verder, verwachten wij van de 
ontwerper de nodige creativiteit binnen de krijtlijnen. 
 
Hierop reageert de burgemeester met de mededeling, gericht aan raadslid M. Vanhoyland  dat hij als  
gemeenteraadslid de voorwaarden van het ontwerp Linkhout mee heeft goedgekeurd. 
 
Raadslid S. Coenen merkt op dat in de bundel ook verwezen wordt naar de bomen en vraagt of men 
wenst een groenbeeld in het centrum te behouden?  
 
Hierop reageert schepen L. Van Rode als volgt: “men wil het groenbeeld behouden omdat de focus 
niet op parkeren ligt, in die zin wordt de bestaande grote boom behouden”. 
 



Raadslid M. Peeters wil weten of het park kleiner zal worden? 
 
Volgens schepen L. Van Rode zal de ontwerper dit zelf bepalen, dus hierin kan hij out of the box 
denken.  
 
Raadslid J. Ceyssens vraagt op welke basis de keuze van ontwerper zal bepaald worden: op  
toegankelijkheid, toevoegen groenelementen...?  
 
Schepen L. Van Rode antwoordt hierop dat een puntenverdeling in het bestek terug te vinden is en 
dat de nadruk op het totaalbeeld ligt. Volgens hem is groenaanleg zeker belangrijk, terwijl het 
parkeren minder belangrijk is wegens de alternatieven die er momenteel zijn. 
 
Raadslid H. Suffeleers vraagt wanneer het werk zal uitgevoerd worden. 
 
Waarop schepen L. Van Rode antwoordt dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren. 
 
Raadslid H. Suffeleers merkt op dat er vijf jaar geleden ook al plannen waren, en stelt zich de vraag 
hoelang het nu zal duren? 
 
Schepen L. Van Rode deelt mee dat men verschillende visies heeft zien passeren, maar dat deze 
intussen aangepast is, waarbij men vandaag minder de focus legt op parkeren. Hij gaat verder met de 
mededeling dat men het project gefaseerd zal uitvoeren in het licht van de uitvoering van het 
knooppunt in de Pastoor Frederickxstraat.  
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt zich af hoe de ontwerper creatief kan zijn als er tweerichtingsverkeer 
behouden blijft in de Dorpsstraat. Bovendien meent hij dat er ook in het kader van het 
bussenknooppunt weinig ruimte is voor creativiteit. Daarom stelt hij zich de vraag stelt waarom 
hiervoor 400 000 EUR voorzien wordt? 
 
Raadslid S. Coenen stelt zich de vraag of men dan niet kan afstappen van het tweerichtingsverkeer 
waardoor de ontwerpers de kans krijgen om de twee visies te bekijken.  
 
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 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, inzonderheid artikel 26, § 2, 1° 
d (limiet van 207 000,00 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 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, § 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. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanduiding ontwerper herinrichting Charles 
Wellensplein” een bestek met nr. 2015/3120/01 werd opgesteld. 



 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26 033,06 EUR excl. btw of  
31 500,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 

- ereloon: 25 punten 
- ontwerp, conceptnota en raming: 60 punten 
- uitwerken communicatietraject: 15 punten 

 
Overwegende dat 26 januari 2016 om 11.00 uur wordt voorgesteld als uiterste indiendatum voor de 
offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke 
gemeente”. 
 
Gelet op de actie “Opwaardering van de handel-as in het centrum”. 
 
BESLUIT 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld, 
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als onafhankelijk raadslid) 
 
Artikel 1.- Het bestek met nr. 2015/3120/01 voor de opdracht “Aanduiding ontwerper herinrichting 
Charles Wellensplein” goed te keuren. 
 
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 

 
006 Aanvaarden en verwerken van bermmaaisel: 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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 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, inzonderheid artikel 26, § 2, 1° 
d (limiet van 207 000,00 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 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. 



 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanvaarden en verwerken van bermmaaisel ” een 
bestek met nr. 2016/7000/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de basisopdracht loopt van 1 juni 2016 loopt tot 31 december 2016 en twee keer 
stilzwijgend verlengd kan worden voor de periode van telkens één jaar.  
 
Overwegende dat de jaarlijkse uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19 650,00 EUR excl. 
BTW of 23 776,50 EUR incl. 21% BTW. 
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 58 950,00 EUR excl. btw of 
71 329,50 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 en deze opdracht bijgevolg zal gegund worden 
aan de laagste regelmatige inschrijver.  
 
Overwegende dat 7 januari 2016 om 11.00 uur geldt 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 bestek met nr. 2016/7000/01 voor de opdracht “Aanvaarden en verwerken van 
bermmaaisel” goed te keuren.  
 
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
 
007 Blanklaarstraat: goedkeuring onteigeningsplan met het oog op de aanleg van 

fietspaden 
 

Raadslid H. Suffeleers vraagt welke oplossingen er voor de horecazaak “Violet”zijn geboden? 
 
Schepen M. Vrancken verduidelijkt dat de Violet haar parkeergelegenheid zo goed als behouden blijft 
en dat de zaakvoerder ook het naastliggende perceel al huurt om zijn parking uit te breiden. 
 
Hierbij stelt raadslid H. Suffeleers zich de vraag of het niet de taak is van de gemeente om zulke 
mensen te ondersteunen? 
 
Waarop schepen M. Vrancken repliceert dat hij moeilijk kan tussenkomen als er geen vraag is van 
betrokkene.  
 
Raadslid H. Suffeleers wijst erop dat er zich ter plaatse slechts één handelszaak bevindt. 
 
Schepen M. Vrancken herhaalt dat er oplossingen hiervoor geboden werden. 
 
Raadslid H. Suffeleers wenst de timing van de werken te kennen. 
 
Schepen M. Vrancken antwoordt dat hij hier niet concreet op kan antwoorden: “Zodra het 
innemingsplan goedgekeurd is, kan het Ministerieel Besluit aangevraagd worden en daarvan zal de 
gehele planning afhangen.  
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt naar de stand van zaken omtrent de Zwarte Ring zelf. 
 
Hierop antwoordt schepen M. Vrancken dat er geen kredieten meer zijn voor de Zwarte Ring. 



 
Raadslid M. Vanhoyland haalt aan dat het Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams Brabant en 
Limburg al sinds jaren met elkaar gebakkeleid hebben in dit dossier. Hij deelt hieromtrent zijn mening 
als volgt mee: “Als ik u nu hoor zeggen dat er geen kredieten meer zijn, dan betekent dit dat de afvoer 
in de Violetstraat en de Blanklaarstraat enkel via de Veldbeek kan gebeuren. Dat lijkt mij geen 
oplossing te zijn zoals Europa dat voorzien heeft. Ik zou graag willen dat de Violetstraat de aandacht 
krijgt die ze verdient. Men lost dat niet op zonder dat er riolering en een collector is”. 
 
Schepen M. Vrancken zegt dat de werken die gepland zijn sowieso een vooruitgang is. 
 
Raadslid M. Vanhoyland geeft ook aan dat de woning van een aangelande in de Blanklaarstraat 
praktisch op de weg staat en daar is geen inname voorzien. 
 
Schepen M. Vrancken zegt dat de vermelde locatie woonzone is, waar het fietspad tegen de weg zal 
aansluiten en daar genoeg plaats voor is.  
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoe de innames achter de Violetstraat gebeuren, want als men vanuit 
de Violetstraat richting Tessenderlo rijdt, komt men een haag tegen. Hij wenst te weten of het de 
bedoeling om het fietspad achter de haag te leggen? 
 
Schepen M. Vrancken legt uit dat het fietspad vrijliggend is in agrarisch gebied en vermoed dat deze 
haag weg moet aangezien er een gracht komt tussen de rijweg en het fietspad. 
 
De raad 
 
Gelet op de moduleovereenkomst afgesloten met het Vlaamse Gewest op 18 december 2006 voor het 
aanleggen van fietspaden langs de N725, Blanklaarstraat. 
 
Overwegende dat de projectnota betreffende de aanleg van fietspaden langs de Blanklaarstraat door 
de regionale mobiliteitscommissie werd goedgekeurd op 23 oktober 2015. 
 
Overwegende dat er voor de realisatie van dit project 9 innemingen van 4 verschillende eigenaars met 
een totale oppervlakte van 30 are 89 ca noodzakelijk zijn. 
 
Gelet op het onteigeningsplan 1M3D8G/G/032906 opgemaakt door studiebureau Anteagroup op 29 
oktober 2015. 
 
BESLUIT 14 stemmen voor en 7 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld, 
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs en H. Suffeleers als onafhankelijke 
raadsleden) 
 
Artikel 1.- Het onteigeningsplan1M3D8G/G/032906 opgemaakt door Anteagroup op 29 oktober 2015 
met het oog op de aanleg van fietspaden langs de Blanklaarstraat goed te keuren. 
 
Artikel 2.- Een afschrift van dit besluit en de bijhorende plannen te bezorgen aan het Agentschap 
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50bus 4, 3500 Hasselt.  
 
 
008 Maria Van Loonstraat: Goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze voor het 

uitvoeren van infrastructuurwerken 
 

Raadslid H. Suffeleers stelt zich de vraag of het niet beter zou zijn om een fietspad in plaats van een 
voetpad te creëren? 
 
Waarop schepen M. Vrancken antwoordt dat dit geen drukke weg is. 
 
Raadslid H. Suffeleers vraagt of men de weg dan niet beter wat breder gemaakt had? 
 
Schepen M. Vrancken zegt dat deze al vrij breed is en dus ook veilig genoeg is. 
 
Raadslid N. Schoofs wil weten of er aan het rond punt links geparkeerd mag worden?  



 
Schepen M. Vrancken verduidelijkt dat dit een vrije zone is die niet is opgenomen in het openbaar 
domein, wat betekent dat de voetbalvereniging zelf kan bepalen hoe men dit invult. 
 
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Overwegende dat het aangewezen is om de Maria Van Loonstraat te vernieuwen en er tevens 
bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen. 
 
Overwegende dat Infrax in synergie een gescheiden riolering wenst aan te leggen.  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 september 2015 om een 
samenwerkingsovereenkomst met Infrax af te sluiten om deze werken gezamenlijk uit te voeren. 
 
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 13 oktober 2015. 
 
Gelet op het bestek opgemaakt door Groep Infrabo waarbij de werken alsvolgt geraamd worden: 

- Aandeel riolering ten laste van Infrax:      76 413,50 EUR excl. BTW 
- Aandeel sleufherstel ten last van Infrax:     28 253,74 EUR excl. BTW 
- Aandeel wegen en parking ten laste van de gemeente: 168 773,51 EUR excl. BTW  

 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van een openbare aanbesteding.. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om op 12 januari 2016 om 11.00 uur de offertes te openen. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel 
op als de naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker”. 
 
Gelet op de actie “Heraanleg van de Maria Van Loonstraat” en het beschikbare budget onder 
2250007/1/0220. 
 
BESLUIT 19 stemmen voor en 2 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld) 
 
Artikel 1.- Het bestek voor de opdracht “Heraanleg van de Maria Van Loonstraat” goed te keuren 
 
Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van een openbare aanbesteding. 



 
Artikel 3.- Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Groep Infrabo en Infrax. 
 

 
 

009 Goedkeuring beleidsplan Lokale Economie 
 

Raadslid N. Schoofs vindt het vreemd om in 2015 met politieke programma’s te komen, die we toch 
niet gaan uitvoeren, volgens hem. Hij vindt eveneens dat de actiepunten weinig concreet zijn en niet 
evalueerbaar.  
 
Schepen D. Snyers weerlegt dit met de mededeling dat het wel gaat over concrete acties: “de 
geschenkbon en de Kerstmarkt”.  
 
Raadslid N. Schoofs is toch van mening dat er weinig concrete verwijzingen in staan. 
 
Schepen D. Snyers merkt op dat dit niets met politiek te maken heeft. 
 
Ook raadslid H. Suffeleers geeft aan dat het toch veel gemakkelijker zou zijn als er voor de diensten 
concrete acties, data en budgetten in zouden staan. 
 
Waarop schepen D. Snyers meedeelt dat hij van mening is dat het principe korte of lange termijn 
voldoende duidelijk is. 
 
Raadslid S. Coenen vraagt of er een contactpersoon is voor de dienst lokale economie? 
 
Schepen D. Snyers bevestigt dat de communicatieverantwoordelijke hieromtrent Natalie Bruninx is. 
 
Raadslid S .Coenen vraagt wat haar taak hierin concreet is? 
 
Schepen D. Snyers legt uit dat zij momenteel bezig is met diverse acties met het oog op de lokale 
middenstand en dat zij fungeert als contactpersoon en communicatiepersoon voor de diverse acties 
op het lokale economische vlak.  
 
“Is er een probleem met de statuten van de middenstandsraad” vraagt raadslid S. Coenen. 
 
Schepen D. Snyers antwoordt hierop negatief, en zegt dat dit kadert in de algemene vernieuwing van 
de statuten. 
 
Raadslid S. Coenen vraagt hoe frequent het overleg met UNIZO en VOKA plaats vindt? 
 
Schepen D. Snyers deelt mee dat er met VOKA twee maal per jaar, en met UNIZO om de twee 
maanden overlegd wordt. 
 
De burgemeester pikt hierop in met de mededeling dat ook UNIZO haar tien puntenprogramma voor 
de gemeenteraadverkiezingen geëvalueerd heeft en dat zij intussen negen van de tien punten 
gerealiseerd hebben. 
 
Raadslid S. Coenen vraagt waarom de feestverlichting wordt opgenomen gezien dit al jaren wordt 
voorzien? Ook vraagt hij zich af waarom de B&B's in het stratenplan worden opgenomen als het enkel 
in Lummen verdeeld wordt? 
 
Schepen D. Snyers antwoordt hierop dat stratenplannen regelmatig worden opgevraagd door mensen 
buiten Lummen en het zelf gaan bedelen in andere gemeenten is veel te kostelijk. Vroeger, gaat hij 
verder, werd er naar beurzen gegaan maar dat heeft naar mijn mening geen meerwaarde.  
 
Raadslid S. Coenen wil graag weten of er nog andere plannen zijn voor evenementen ter 
ondersteuning van de Horeca? 
 
Waarop schepen D. Sneyers meedeelt dat de kerstmarkt het enige nieuwe plan is hieromtrent. 
 



Raadslid S. Coenen stelt de vraag hoe de ophaling van plastic ondersteunend werkt? 
 
Schepen D. Snyers antwoordt dat de boeren dit al jaren vragen. 
 
Doen we dat ook voor andere bedrijven, vraagt raadslid S. Coenen? 
 
Schepen D. Snyers legt uit dat zij dit zelf betalen en wij enkel een container plaatsen. 
 
Raadslid S. Coenen gaat verder met de vraag wat de stand van zaken is rond de Kolenhaven en 
Groene Delle?  
 
Schepen D. Snyers verklaart als volgt: “Heusden wenst niet mee te betalen aan de Kolenhaven want 
de gemeente heeft er weinig baat bij. Heusden vreest trouwens dat dan al het zwaar verkeer via het 
rond punt in Viversel zou komen. Het zal dus niet binnen korte termijn gebeuren. De Groene Delle is 
een klein stukje industriegebied, maar wij zullen hier, vrees ik, aan het kortste eind trekken”. 
 
Raadslid S. Coenen vraagt dan hoe het zit met de uitbreiding in het Lindekensveld? 
 
De burgemeester deelt mee dat er een visie is in het structuurplan om bijkomend vier hectare aan te 
snijden, maar dat dit voorlopig  niet werd voorzien in het meerjarenplan. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt welk budget de gemeente heeft uitgetrokken ter ondersteuning van de 
acties? 
 
Waarop schepen D. Snyers meedeelt dat er 10 000 EUR in het meerjarenplan opgenomen is, maar de 
meeste dingen kunnen via het exploitatiebudget uitgevoerd worden. 
 
Hierop reageert raadslid M. Vanhoyland met de volgende opmerking: “Een plan alleen is niet genoeg. 
Er dient ook een marketingstrategie achter te zitten. Er moet een omkadering zijn: straattheater of 
muziek of andere activiteiten,… De mensen gaan daar naartoe waar de toegevoegde waarde 
maximaal is. Ik vind dus dat de dienst cultuur daar ook in moet betrokken worden.”. 
 
Wat door schepen D. Snyers weerlegd wordt met het gegeven dat het niet allemaal groots moet zijn 
en men de kleine en de fijne dingen moet weten te appreciëren, alsook regelmatig te herhalen.  
 
De burgemeester vult aan met het gegeven dat er bij het begin van de legislatuur gekozen werd om 
de lokale economie mee te ondersteunen. Er zijn intussen heel wat initiatieven genomen door de 
lokale ambtenaar maar we moeten inderdaad ervoor zorgen dat de Lummenaar binnen Lummen blijft 
voor zijn dagelijkse behoeften, legt hij uit. 
 
Raadslid J. Ceyssens zegt dat er duidelijke en concrete acties moeten gestipuleerd worden in het 
plan. Hij gaat verder als volgt: “We vinden ook geen visie in dit document. Visie is vooruitkijken er hier 
wordt de bestaande situatie gescreend. We hadden kunnen inzetten op duurzaamheid, leefbaarheid 
en veiligheid. We hadden de aanwezige creativiteit optimaal kunnen aanwenden. Maar in ieder geval 
wens ik Natalie en de diensten proficiat te wensen voor hun inzet in dit verband. We gaan het plan 
goedkeuren onder de noemer "we moeten vooruit", maar we vinden het weinig ambitieus. 
 
Ook de burgemeester maakt van de gelegenheid gebruik om ook de schepen en de betrokken 
ambtenaar proficiat te wensen voor hun inzet bij de opmaken van dit plan, en bovendien, zegt hij, 
hebben we van de drie raden een gunstig advies gegeven. 
 
Raadslid S. Coenen merkt op dat elke raad een dergelijk algemeen plan zal goedkeuren, maar dat 
Lumineus-Vld dadelijk zal tegenstemmen omdat zij vinden dat het plan totaal onvoldoende, weinig 
concreet en te ondoorzichtig is.  
 
Raadslid J. ceyssens concludeert dat er niet echt gedebatteerd is over het plan omdat het pas laat is 
overgemaakt. 
 
Lumineus-Vld stemt tegen omdat het plan onvoldoende concreet en weinig doorzichtig is. 
 
 



 
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 de gunstige adviezen van de Raad Lokale Economie, Landbouwraad en Toeristische Raad. 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Lummen een duidelijk lokaal economisch beleid wil 
uitvoeren. 
 
BESLUIT 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld) en  
5 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters, K. Claes voor N-VA en N. Schoofs en H. Suffeleers als 
onafhankelijke raadsleden) 
 
Enig artikel.- Het plan lokale economie goed te keuren  
  

 
010 Opheffing bestuurscommissie sport 

 
Raadslid M. Vanhoyland meent dat men blijkbaar de partijen van de oppositie wil weren uit het 
sportbeleid via deze actie. 
 
Raadslid S. Coenen is echter van mening dat het een goede beslissing is om dit eindelijk op te kuisen.  
 
Zit er nadien dan in de sportraad een politieke vertegenwoordiging, vraagt raadslid M. Vanhoyland? 
 
Schepen W. Vangeel antwoordt hierop negatief, want dat is niet decretaal bepaald en, zowel ikzelf, als 
de sportfunctionaris, koppelen steeds afdoende terug met het beleid.  
 
Raadslid M. Vanhoyland stelt de vraag of men hetzelfde gaat doen met de bestuurscommissie 
Oosterhof? 
 
Schepen B. Luyten verklaart dat dit niet het geval is, gezien dat is een totaal andere werk is, en hier. 
een duidelijke taakverdeling bestaat. Bovendien zegt schepen Luyten dat het decretaal bepaald is om 
een cultuurraad te hebben, maar tegelijkertijd moet er een beheersorgaan zijn voor de culturele 
infrastructuur.  
 
Raadslid N. Schoofs zegt het eens te zijn met de beslissing en dat hij zal vragen aan de andere 
adviesraden om zich ook eens te beraden of ze nog een nuttige rol kunnen vervullen. 
 
Waarop schepen B. Luyten antwoord het moeilijk te hebben met die uitspraak. 
 
De raad 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2003 houdende goedkeuring reglement 
bestuurscommissie sport. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  
 
Gelet op het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 januari 2014 houdende goedkeuring van het 
strategisch meerjarenplan 2014 – 2019. 
 
Overwegende dat de bestuurscommissie sport en de sportraad een bijna identieke adviesfunctie 
hebben.  



 
Overwegende dat de sportraad het enige decretaal verplichte adviesorgaan met betrekking tot het 
beleidsdomein sport is. 
 
Overwegende dat de bestuurscommissie sport in de zitting van 4 oktober 2013 besliste om, 
behoudens hoogdringendheid, niet meer te vergaderen en er sindsdien geen vergadering heeft 
plaatsgevonden.  
 
Overwegende dat de specifieke adviestaken van de bestuurscommissie sport ook opgenomen zijn in 
de statuten van de sportraad en dat deze in de praktijk ook reeds door de sportraad uitgevoerd 
worden.  
 
Overwegende het advies van de sportraad van 2 juli 2015 om over te gaan tot een opheffing van de 
bestuurscommissie sport.  
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad beslist om over te gaan tot een opheffing van de bestuurscommissie sport. 
 
Artikel 2. 
De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2003 houdende 
goedkeuring reglement bestuurscommissie sport op te heffen.  
 
 
011 Goedkeuring overeenkomst met KLJ Linkhout voor de bedeling van het gemeentelijk 

infoblad, de afvalkalender en de infogids 
 

Raadslid H. Suffeleers vraagt welke garantie KSA en Chiro Lummen hebben dat het wel in orde zal 
zijn, want hij heeft een brief gezien dat de verdeling niet conform de afspraken was? 
 
Schepen L. Van Rode antwoordt dat, indien er gemerkt wordt dat een bepaald percentage niet 
gehaald wordt, de gelden dan worden ingehouden. 
 
Raadslid H. Suffeleers wil weten hoelang op voorhand een jeugdvereniging weet wanneer ze in actie 
moet komen? 
 
Waarop schepen L. Van Rode repliceert dat zij hierover ruimschoots op voorhand op de hoogte 
worden gebracht. 
 
Raadslid H. Suffeleers doet het voorstel om vaste datums af te spreken, gezien hij het gevoel heeft 
dat het daar misgelopen is bij Chiro Lummen.  
 
Schepen L. Van Rode haalt nogmaals aan dat er duidelijk wordt gestipuleerd in het contract wanneer 
de bedelingen plaats vinden en indien er problemen zouden zijn, kan dit steeds gemeld worden, 
hetgeen nooit is gebeurd, deelt hij mee. 
 
Raadslid J. Ceyssens merkt op dat in verband met de boeteclausule, wanneer een verdeling niet 
uitgevoerd is, dat de vereniging dan de kosten van de postbedeling betalen, en vraagt zich af of dat 
geen dubbele boete is? 
 
Schepen L. Van Rode haalt aan dat dit er vorige maal ook in stond, en dat men hiervan dus 
voorstander is.  
 
De burgemeester deelt eveneens mee dat de verenigingen lang genoeg op voorhand weten wanneer 
de bedelingen lopen, en als het dan niet kan gerealiseerd worden, de jeugd dit kan terugkoppelen 
zodat alsnog Bpost kan worden ingeschakeld. 
 
Raadslid S. Coenen vindt het totaal ongepast dat de burgemeester na de stemming nog tendensieuse 
opmerkingen maakt over het stemgedrag van sommige raadsleden en vraagt aan de voorzitter wat hij 
daarmee zal doen? 



 
De voorzitter laat weten dat hij de burgemeester erop zal attent maken om zich in de toekomst hieraan 
niet meer te bezondigen. 
 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
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 de gemeenteraadsbeslissing van 9 september 2013 houdende de goedkeuring van een 
overeenkomst voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender met 
respectievelijk KSA-Chiro Lummen en KLJ Linkhout. 
 
Overwegende dat deze overeenkomst afgelopen is sinds 1 oktober 2015. 
 
Overwegende de kandidatuur van KLJ Linkhout voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de 
infogids en de afvalkalender, zoals kenbaar gemaakt tijdens de jeugdraad van 1 oktober 2015. 
 
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 1 oktober 2015 betreffende de kandidatuur van KLJ 
Linkhout, KSA Lummen, Chiro Avanti Lummen en Chiro Leouki Meldert om in de toekomst in te staan 
voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender. 
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 1 stem tegen (S. Coenen voor Lumineus-Vld) 
 
Artikel 1. – De overeenkomst met KLJ Linkhout goed te keuren als volgt: 
 
OVEREENKOMST BEDELING LUMMENAAR, INFOGIDS EN AFVALBOEKJE 
 
Tussen 
 
het Gemeentebestuur van Lummen, vertegenwoordigd door burgemeester Luc Wouters en Bernard 
Zwijzen, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 16 
november 2015, hierna genoemd de "gemeente", enerzijds 
 
en 
 
KLJ Linkhout, vertegenwoordigd door Mieke Colemont, in hoedanigheid van hoofdleidster van de 
genoemde vereniging, hierna genoemd "de vereniging", anderzijds 
 
wordt overeengekomen als volgt: 
Voorwerp van de overeenkomst 

De vereniging verbindt zich ertoe om gedurende de hierna vermelde periode, op het hierna 
omschreven grondgebied van de gemeente, in te staan voor de huis-aan-huis bedeling van het 
gemeentelijk infoblad (De Lummenaar), de jaarlijkse infogids, het stratenplan en het afvalboekje, 
hieronder gezamenlijk “uitgaven” genoemd.  
Uitgaven 

De huis-aan-huis bedeling omvat de bedeling van het gemeentelijk infoblad (De Lummenaar) dat vier 
maal per jaar verschijnt en uitgegeven wordt door het gemeentebestuur. De mogelijkheid bestaat dat 
het aantal edities wordt opgetrokken, maar enkel in onderling overleg. De modaliteiten van deze 
overeenkomst blijven gelden ongeacht het aantal bedelingen. 
 
Tevens worden de jaarlijkse infogids bedeeld, indien er in samenwerking met de betrokken 
privéfirma’s een dergelijke uitgave verschijnt. De vergoeding voor deze bedeling wordt door deze 
firma’s betaald, maar dient voor het overige compleet te gebeuren volgens de modaliteiten in deze 



overeenkomst. 
 
Tot slot wordt ook het afvalboekje, uitgegeven door Limburg.net, bedeeld. De vergoeding voor deze 
bedeling wordt door Limburg.net betaald, maar dient voor het overige compleet te gebeuren volgens 
de modaliteiten in deze overeenkomst. 
Transport 

De vereniging dient zelf in te staan voor het transport van de genoemde uitgaven, de bedelers en de 
benodigde materialen. De uitgaven kunnen worden afgehaald op de vrijdag voor de bedeelperiode, 
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of op de eerste zaterdag van de bedeelperiode om 
8.30 uur eveneens op het gemeentehuis. 
Vergoeding 

De vereniging ontvangt een vergoeding per bediende brievenbus overeenkomstig het op dat ogenblik 
geldend tarief van bPost. De gemeente voorziet hiertoe jaarlijks de budgetten in haar begroting.  De 
uitbetaling zal één keer per jaar gebeuren. 
Verzekering 

De vereniging verbindt er zich toe haar leden en verantwoordelijken die meewerken aan de 
bedelingen die in het kader van deze overeenkomst worden georganiseerd, zich te verzekeren tegen 
burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die zijzelf of derden zouden kunnen oplopen naar 
aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst. 
 
Door de vereniging zal voorafgaandelijk aan de activiteiten een afschrift van de desbetreffende polis 
worden afgeleverd aan het onthaal van de gemeente. Zonder deze verzekering kan de bedeling niet 
doorgaan en is de boeteclausule in artikel 9 van toepassing. 
Voorwaarden voor de bedelers 

De vereniging verbindt er zich toe de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, zowel voor de leden, 
de verantwoordelijken van de vereniging als voor derden, die betrokken worden bij de bedeling en de 
andere activiteiten die in het kader van deze overeenkomst worden georganiseerd. 
 
De vereniging mag een onbeperkt aantal bedelers inzetten per bedeelperiode. Evenwel dient voor 
elke bedeler een verzekering te zijn afgesloten en iedere bedeler is verplicht een reflecterend 
veiligheidsvestje te dragen tijdens het uitvoeren van de bedeling. 
 
De vereniging dient zich te schikken naar de bepalingen van de wet betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet d.d. 6 augustus 1996). 
 
De vereniging verklaart zich akkoord met volgende voorschriften en veiligheidsmaatregelen: 

 Alle personen die aan de bedeling deelnemen zijn minstens 16 jaar oud 

 Elke bedeler dient verzekerd te zijn via de vereniging 

 Het dragen van veiligheidskledij (reflecterend veiligheidsvestje) is verplicht 

 De bedelers hebben aandacht voor het wegverkeer en dragen zorg voor hun eigen veiligheid 

 Het gebruik van alcohol en/of andere drugs is absoluut verboden 

 Elk ongeval (verkeers- of arbeidsongeval) dient onmiddellijk aan het bestuur gemeld 
 
De gemeente kan weigeren de bedeling te laten starten of deze op elk ogenblik stopzetten, wanneer 
blijkt dat niet aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. 
 
De gemeente heeft het recht op dat ogenblik de bedeling te laten uitvoeren door de post op kosten 
van de vereniging, zoals bepaald in Artikel 9.  In dit geval kan de vereniging geen aanspraak maken 
op enige vergoeding. 
Voorwaarden voor de bedeling 

De vereniging dient zich te houden aan de bedeeldata die in overleg met de gemeente worden 
bepaald. Elke uitgave dient bedeeld te worden in de loop van vastgelegde periodes van 9 dagen, 
telkens lopend van zaterdag tot en met de zondag van het daaropvolgende weekend. Het staat de 
vereniging evenwel vrij om te bepalen op welke precieze tijdstippen de brievenbussen bediend 
worden. 
 



De planning van de bedeling van het gemeentelijk infoblad gebeurt in principe in de laatste volledige 
week (maandag tot en met zondag) van de maanden maart, juni, september en december, met dien 
verstande dat de editie van juni steeds voor de Zomerkriebels en de editie van december steeds voor 
Kerstmis dient te worden bedeeld. Een afwijking van dit principe kan enkel in onderling overleg. Indien 
het aantal edities per jaar wordt opgetrokken veranderen vanzelfsprekend ook de bedeeldata. Dit 
gebeurt in onderling overleg. 
 
De bedeeldata van de andere uitgaven worden in onderling overleg vastgelegd. 
Contactpersoon en verantwoordelijke 

De vereniging duidt een verantwoordelijke aan voor de bedeelrondes.  
 
Deze verantwoordelijke bezorgt de dienst communicatie (info@lummen.be of  013 390 590) 
voorafgaandelijk aan iedere bedeelronde een lijst van personen die betrokken zijn bij de volgende 
bedeling. Deze namen dienen doorgegeven te worden, uiterlijk op maandagavond vóór de bedeling 
om 19.00 uur. 
Boeteclausule 

De niet-naleving door de vereniging van de verbintenissen opgenomen in huidige overeenkomst, kan 
leiden tot de niet-uitkering van de genoemde toelage en, bij herhaling, tot de nietigverklaring van deze 
overeenkomst.  
 
Indien de vereniging zijn verplichtingen voor een specifieke bedeling niet nakomt, worden de uitgaven 
alsnog via de post bezorgd, dit op kosten van de vereniging vermeerderd met 20 procent 
administratiekosten. 
 
De vereniging staat garant voor een bereik van 99,5 procent van de brievenbussen binnen de 
afgesproken periode. Dit betekent dat er per bedeling een foutenmarge van maximaal 30 
brievenbussen op het totaal aantal brievenbussen wordt toegestaan. De afwijking wordt berekend op 
basis van het aantal meldingen dat binnenkomt bij het bestuur en wordt afgezet a rato van het aantal 
brievenbussen dat door de vereniging bediend moet worden. Indien een vereniging twee keer de 
gevraagde ratio overschrijdt, kan de vereniging worden uitgesloten voor toekomstige bedelingen. 
 
Het gemeentebestuur houdt steekproeven om te controleren of de bedelingen volgens afspraak 
gebeuren. 
Grondgebied 

De vereniging staat in voor de bedeling van de genoemde uitgaven voor het grondgebied van de 
deelgemeente Linkhout. Dit grondgebied bestaat uit 831 brievenbussen (op een totaal van 6631 
brievenbussen). 
 
Vervanging 

Het occasioneel overnemen van de bedeling van een andere vereniging is toegestaan mits minstens 
twee zaterdagen vóór de bewuste bedeling een door al de betrokken partijen ondertekende 
schriftelijke overeenkomst aan de gemeente wordt bezorgd.  De vereniging die door omstandigheden 
haar bedeling niet kan laten doorgaan dient zelf te zorgen voor een vereniging die in haar plaats de 
bedeling zal uitvoeren.  Enkel verenigingen die een overeenkomst hebben met het gemeentebestuur 
komen hiervoor in aanmerking.  
Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2016 en wordt daarna stilzwijgend verlengd telkens 
met een jaar, met een maximum van drie verlengingen. De overeenkomst neemt dus in elk geval een 
einde op 31 december 2019.  
 
Opzegging is mogelijk door elk der partijen mits verzending van een ter post aangetekend schrijven. 
De opzegtermijn bedraagt 90 kalenderdagen, hetgeen betekent dat elke bedeelperiode die binnen de 
90 dagen na de opzegging aanvat, dient te worden afgewerkt door de vereniging aan de modaliteiten 
bepaald in deze overeenkomst. 
 
Deze overeenkomst werd opgesteld te Lummen op 1 november 2015 in twee exemplaren waarvan elk 



der partijen verklaart, na ondertekening, één te hebben ontvangen. 
 
 
De overeenkomst is enkel uitvoerbaar na goedkeuring ervan door de gemeenteraad in zitting van 16 
november 2015. 
 
Voor de gemeente,  
Luc Wouters     Bernard Zwijzen 
de burgemeester    de gemeentesecretaris 
 
Voor de vereniging,  
Mieke Colemont 
hoofdleidster     
 
Artikel 2. – De burgemeester en secretaris te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen. 
 
 
012 Goedkeuring overeenkomst met KSA en Chiro Avanti Lummen voor de bedeling van 

het gemeentelijk infoblad, de afvalkalender en de infogids 
 

De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
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 de gemeenteraadsbeslissing van 9 september 2013 houdende de goedkeuring van een 
overeenkomst voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender met 
respectievelijk KSA-Chiro Lummen en KLJ Linkhout. 
 
Overwegende dat deze overeenkomst afgelopen is sinds 1 oktober 2015. 
 
Overwegende de kandidatuur van KSA Lummen en Chiro Avanti Lummen voor de bedeling van het 
gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender, zoals kenbaar gemaakt tijdens de jeugdraad 
van 1 oktober 2015. 
 
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 1 oktober 2015 betreffende de kandidatuur van KLJ 
Linkhout, KSA Lummen, Chiro Avanti Lummen en Chiro Leouki Meldert om in de toekomst in te staan 
voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender. 
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 1 stem tegen (S. Coenen voor Lumineus-Vld) 
 
Artikel 1. – De overeenkomst met KSA Lummen en Chiro Avanti Lummen goed te keuren als volgt: 
 
OVEREENKOMST BEDELING LUMMENAAR, INFOGIDS EN AFVALBOEKJE 
 
Tussen 
 
het Gemeentebestuur van Lummen, vertegenwoordigd door burgemeester Luc Wouters en Bernard 
Zwijzen, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 16 
november 2015, hierna genoemd de "gemeente", enerzijds 
 
en 
 
KSA Lummen, vertegenwoordigd door Pieter Luyten, in hoedanigheid van hoofdleider, en Chiro Avanti 
Lummen, vertegenwoordigd door Romi Soors, in hoedanigheid van hoofdleidster, hierna genoemd "de 
vereniging", anderzijds 
 



wordt overeengekomen als volgt: 
Voorwerp van de overeenkomst 

De vereniging verbindt zich ertoe om gedurende de hierna vermelde periode, op het hierna 
omschreven grondgebied van de gemeente, in te staan voor de huis-aan-huis bedeling van het 
gemeentelijk infoblad (De Lummenaar), de jaarlijkse infogids, het stratenplan en het afvalboekje, 
hieronder gezamenlijk “uitgaven” genoemd.  
Uitgaven 

De huis-aan-huis bedeling omvat de bedeling van het gemeentelijk infoblad (De Lummenaar) dat vier 
maal per jaar verschijnt en uitgegeven wordt door het gemeentebestuur. De mogelijkheid bestaat dat 
het aantal edities wordt opgetrokken, maar enkel in onderling overleg. De modaliteiten van deze 
overeenkomst blijven gelden ongeacht het aantal bedelingen. 
 
Tevens worden de jaarlijkse infogids bedeeld, indien er in samenwerking met de betrokken 
privéfirma’s een dergelijke uitgave verschijnt. De vergoeding voor deze bedeling wordt door deze 
firma’s betaald, maar dient voor het overige compleet te gebeuren volgens de modaliteiten in deze 
overeenkomst. 
 
Tot slot wordt ook het afvalboekje, uitgegeven door Limburg.net, bedeeld. De vergoeding voor deze 
bedeling wordt door Limburg.net betaald, maar dient voor het overige compleet te gebeuren volgens 
de modaliteiten in deze overeenkomst. 
Transport 

De vereniging dient zelf in te staan voor het transport van de genoemde uitgaven, de bedelers en de 
benodigde materialen. De uitgaven kunnen worden afgehaald op de vrijdag voor de bedeelperiode, 
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of op de eerste zaterdag van de bedeelperiode om 
8.30 uur eveneens op het gemeentehuis. 
Vergoeding 

De vereniging ontvangt een vergoeding per bediende brievenbus overeenkomstig het op dat ogenblik 
geldend tarief van bPost. De gemeente voorziet hiertoe jaarlijks de budgetten in haar begroting.  De 
uitbetaling zal één keer per jaar gebeuren. 
Verzekering 

De vereniging verbindt er zich toe haar leden en verantwoordelijken die meewerken aan de 
bedelingen die in het kader van deze overeenkomst worden georganiseerd, zich te verzekeren tegen 
burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die zijzelf of derden zouden kunnen oplopen naar 
aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst. 
 
Door de vereniging zal voorafgaandelijk aan de activiteiten een afschrift van de desbetreffende polis 
worden afgeleverd aan het onthaal van de gemeente. Zonder deze verzekering kan de bedeling niet 
doorgaan en is de boeteclausule in Artikel 9 van toepassing. 
Voorwaarden voor de bedelers 

De vereniging verbindt er zich toe de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, zowel voor de leden, 
de verantwoordelijken van de vereniging als voor derden, die betrokken worden bij de bedeling en de 
andere activiteiten die in het kader van deze overeenkomst worden georganiseerd. 
 
De vereniging mag een onbeperkt aantal bedelers inzetten per bedeelperiode. Evenwel dient voor 
elke bedeler een verzekering te zijn afgesloten en iedere bedeler is verplicht een reflecterend 
veiligheidsvestje te dragen tijdens het uitvoeren van de bedeling. 
 
De vereniging dient zich te schikken naar de bepalingen van de wet betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet d.d. 6 augustus 1996). 
 
De vereniging verklaart zich akkoord met volgende voorschriften en veiligheidsmaatregelen: 

 Alle personen die aan de bedeling deelnemen zijn minstens 16 jaar oud 

 Elke bedeler dient verzekerd te zijn via de vereniging 

 Het dragen van veiligheidskledij (reflecterend veiligheidsvestje) is verplicht 

 De bedelers hebben aandacht voor het wegverkeer en dragen zorg voor hun eigen veiligheid 



 Het gebruik van alcohol en/of andere drugs is absoluut verboden 

 Elk ongeval (verkeers- of arbeidsongeval) dient onmiddellijk aan het bestuur gemeld 
 
De gemeente kan weigeren de bedeling te laten starten of deze op elk ogenblik stopzetten, wanneer 
blijkt dat niet aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. 
 
De gemeente heeft het recht op dat ogenblik de bedeling te laten uitvoeren door de post op kosten 
van de vereniging, zoals bepaald in Artikel 9. In dit geval kan de vereniging geen aanspraak maken op 
enige vergoeding. 
 
Voorwaarden voor de bedeling 

De vereniging dient zich te houden aan de bedeeldata die in overleg met de gemeente worden 
bepaald. Elke uitgave dient bedeeld te worden in de loop van vastgelegde periodes van 9 dagen, 
telkens lopend van zaterdag tot en met de zondag van het daaropvolgende weekend. Het staat de 
vereniging evenwel vrij om te bepalen op welke precieze tijdstippen de brievenbussen bediend 
worden. 
 
De planning van de bedeling van het gemeentelijk infoblad gebeurt in principe in de laatste volledige 
week (maandag tot en met zondag) van de maanden maart, juni, september en december, met dien 
verstande dat de editie van juni steeds voor de Zomerkriebels en de editie van december steeds voor 
Kerstmis dient te worden bedeeld. Een afwijking van dit principe kan enkel in onderling overleg. Indien 
het aantal edities per jaar wordt opgetrokken veranderen vanzelfsprekend ook de bedeeldata. Dit 
gebeurt in onderling overleg. 
 
De bedeeldata van de andere uitgaven worden in onderling overleg vastgelegd. 
Contactpersoon en verantwoordelijke 

De vereniging duidt een verantwoordelijke aan voor de bedeelrondes.  
 
Deze verantwoordelijke bezorgt de dienst communicatie (info@lummen.be of  013 390 590) 
voorafgaandelijk aan iedere bedeelronde een lijst van personen die betrokken zijn bij de volgende 
bedeling. Deze namen dienen doorgegeven te worden, uiterlijk op maandagavond vóór de bedeling 
om 19.00 uur. 
Boeteclausule 

De niet-naleving door de vereniging van de verbintenissen opgenomen in huidige overeenkomst, kan 
leiden tot de niet-uitkering van de genoemde toelage en, bij herhaling, tot de nietigverklaring van deze 
overeenkomst.  
 
Indien de vereniging zijn verplichtingen voor een specifieke bedeling niet nakomt, worden de uitgaven 
alsnog via de post bezorgd, dit op kosten van de vereniging vermeerderd met 20 procent 
administratiekosten. 
 
De vereniging staat garant voor een bereik van 99,5 procent van de brievenbussen binnen de 
afgesproken periode. Dit betekent dat er per bedeling een foutenmarge van maximaal 30 
brievenbussen op het totaal aantal brievenbussen wordt toegestaan. De afwijking wordt berekend op 
basis van het aantal meldingen dat binnenkomt bij het bestuur en wordt afgezet a rato van het aantal 
brievenbussen dat door de vereniging bediend moet worden. Indien een vereniging twee keer de 
gevraagde ratio overschrijdt, kan de vereniging worden uitgesloten voor toekomstige bedelingen. 
 
Het gemeentebestuur houdt steekproeven om te controleren of de bedelingen volgens afspraak 
gebeuren. 
Grondgebied 

De vereniging staat in voor de bedeling van de genoemde uitgaven voor het grondgebied van de 
deelgemeente Lummen. Dit grondgebied bestaat uit 4774 brievenbussen (op een totaal van 6631 
brievenbussen). 
 
Beide verenigingen dienen onderling zelf afspraken te maken over de taakverdeling voor de bedeling 
van dit grondgebied. Voor het berekenen van de vergoeding is elk van deze twee verenigingen 
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verantwoordelijk voor de helft van het te bedelen grondgebied. 
 
Vervanging 

Het occasioneel overnemen van de bedeling van een andere vereniging is toegestaan mits minstens 
twee zaterdagen vóór de bewuste bedeling een door al de betrokken partijen ondertekende 
schriftelijke overeenkomst aan de gemeente wordt bezorgd.  De vereniging die door omstandigheden 
haar bedeling niet kan laten doorgaan dient zelf te zorgen voor een vereniging die in haar plaats de 
bedeling zal uitvoeren.  Enkel verenigingen die een overeenkomst hebben met het gemeentebestuur 
komen hiervoor in aanmerking.  
Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2016 en wordt daarna stilzwijgend verlengd telkens 
met een jaar, met een maximum van drie verlengingen. De overeenkomst neemt dus in elk geval een 
einde op 31 december 2019.  
 
Opzegging is mogelijk door elk der partijen mits verzending van een ter post aangetekend schrijven. 
De opzegtermijn bedraagt 90 kalenderdagen, hetgeen betekent dat elke bedeelperiode die binnen de 
90 dagen na de opzegging aanvat, dient te worden afgewerkt door de vereniging aan de modaliteiten 
bepaald in deze overeenkomst. 
 
Deze overeenkomst werd opgesteld te Lummen op 1 november 2015 in twee exemplaren waarvan elk 
der partijen verklaart, na ondertekening, één te hebben ontvangen. 
 
De overeenkomst is enkel uitvoerbaar na goedkeuring ervan door de gemeenteraad in zitting van 16 
november 2015. 
 
Voor de gemeente,  
 
Luc Wouters     Bernard Zwijzen 
de burgemeester    de gemeentesecretaris 
 
Voor de verenigingen,      
Romi Soors     Pieter Luyten 
Hoofdleidster Chiro Avanti Lummen  Hoofdleider KSA Lummen 
 
Artikel 2. – De burgemeester en secretaris te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen. 
 

 
013 Goedkeuring overeenkomst met Chiro Leouki Meldert voor de bedeling van het 

gemeentelijk infoblad, de afvalkalender en de infogids 
 

De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
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 de gemeenteraadsbeslissing van 9 september 2013 houdende de goedkeuring van een 
overeenkomst voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender met 
respectievelijk KSA-Chiro Lummen en KLJ Linkhout. 
 
Overwegende dat deze overeenkomst afgelopen is sinds 1 oktober 2015. 
 
Overwegende de kandidatuur van Chiro Leouki Meldert voor de bedeling van het gemeentelijk 
infoblad, de infogids en de afvalkalender, zoals kenbaar gemaakt tijdens de jeugdraad van 1 oktober 
2015. 
 



Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 1 oktober 2015 betreffende de kandidatuur van KLJ 
Linkhout, KSA Lummen, Chiro Avanti Lummen en Chiro Leouki Meldert om in de toekomst in te staan 
voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad, de infogids en de afvalkalender. 
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 1 stem tegen (S. Coenen voor Lumineus-Vld) 
 
Artikel 1. – De overeenkomst met Chiro Leouki Meldert goed te keuren als volgt: 
 
OVEREENKOMST BEDELING LUMMENAAR, INFOGIDS EN AFVALBOEKJE 
 
Tussen 
 
het Gemeentebestuur van Lummen, vertegenwoordigd door burgemeester Luc Wouters en Bernard 
Zwijzen, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 16 
november 2015, hierna genoemd de "gemeente", enerzijds 
 
en 
 
Chiro Leouki Meldert, vertegenwoordigd doorDieter Reynders, in hoedanigheid van hoofdleider van de 
genoemde vereniging, hierna genoemd "de vereniging", anderzijds 
 
wordt overeengekomen als volgt: 
Voorwerp van de overeenkomst 

De vereniging verbindt zich ertoe om gedurende de hierna vermelde periode, op het hierna 
omschreven grondgebied van de gemeente, in te staan voor de huis-aan-huis bedeling van het 
gemeentelijk infoblad (De Lummenaar), de jaarlijkse infogids, het stratenplan en het afvalboekje, 
hieronder gezamenlijk “uitgaven” genoemd.  
Uitgaven 

De huis-aan-huis bedeling omvat de bedeling van het gemeentelijk infoblad (De Lummenaar) dat vier 
maal per jaar verschijnt en uitgegeven wordt door het gemeentebestuur. De mogelijkheid bestaat dat 
het aantal edities wordt opgetrokken, maar enkel in onderling overleg. De modaliteiten van deze 
overeenkomst blijven gelden ongeacht het aantal bedelingen. 
 
Tevens worden de jaarlijkse infogids bedeeld, indien er in samenwerking met de betrokken 
privéfirma’s een dergelijke uitgave verschijnt. De vergoeding voor deze bedeling wordt door deze 
firma’s betaald, maar dient voor het overige compleet te gebeuren volgens de modaliteiten in deze 
overeenkomst. 
 
Tot slot wordt ook het afvalboekje, uitgegeven door Limburg.net, bedeeld. De vergoeding voor deze 
bedeling wordt door Limburg.net betaald, maar dient voor het overige compleet te gebeuren volgens 
de modaliteiten in deze overeenkomst. 
Transport 

De vereniging dient zelf in te staan voor het transport van de genoemde uitgaven, de bedelers en de 
benodigde materialen. De uitgaven kunnen worden afgehaald op de vrijdag voor de bedeelperiode, 
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of op de eerste zaterdag van de bedeelperiode om 
8.30 uur eveneens op het gemeentehuis. 
Vergoeding 

De vereniging ontvangt een vergoeding per bediende brievenbus overeenkomstig het op dat ogenblik 
geldend tarief van bPost. De gemeente voorziet hiertoe jaarlijks de budgetten in haar begroting.  De 
uitbetaling zal één keer per jaar gebeuren. 
Verzekering 

De vereniging verbindt er zich toe haar leden en verantwoordelijken die meewerken aan de 
bedelingen die in het kader van deze overeenkomst worden georganiseerd, zich te verzekeren tegen 
burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die zijzelf of derden zouden kunnen oplopen naar 
aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst. 
 



 
Door de vereniging zal voorafgaandelijk aan de activiteiten een afschrift van de desbetreffende polis 
worden afgeleverd aan het onthaal van de gemeente. Zonder deze verzekering kan de bedeling niet 
doorgaan en is de boeteclausule in Artikel 9 van toepassing. 
Voorwaarden voor de bedelers 

De vereniging verbindt er zich toe de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, zowel voor de leden, 
de verantwoordelijken van de vereniging als voor derden, die betrokken worden bij de bedeling en de 
andere activiteiten die in het kader van deze overeenkomst worden georganiseerd. 
 
De vereniging mag een onbeperkt aantal bedelers inzetten per bedeelperiode. Evenwel dient voor 
elke bedeler een verzekering te zijn afgesloten en iedere bedeler is verplicht een reflecterend 
veiligheidsvestje te dragen tijdens het uitvoeren van de bedeling. 
 
De vereniging dient zich te schikken naar de bepalingen van de wet betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet d.d. 6 augustus 1996). 
 
De vereniging verklaart zich akkoord met volgende voorschriften en veiligheidsmaatregelen: 

 Alle personen die aan de bedeling deelnemen zijn minstens 16 jaar oud 

 Elke bedeler dient verzekerd te zijn via de vereniging 

 Het dragen van veiligheidskledij (reflecterend veiligheidsvestje) is verplicht 

 De bedelers hebben aandacht voor het wegverkeer en dragen zorg voor hun eigen veiligheid 

 Het gebruik van alcohol en/of andere drugs is absoluut verboden 

 Elk ongeval (verkeers- of arbeidsongeval) dient onmiddellijk aan het bestuur gemeld 
 
De gemeente kan weigeren de bedeling te laten starten of deze op elk ogenblik stopzetten, wanneer 
blijkt dat niet aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. 
 
De gemeente heeft het recht op dat ogenblik de bedeling te laten uitvoeren door de post op kosten 
van de vereniging, zoals bepaald in Artikel 9. In dit geval kan de vereniging geen aanspraak maken op 
enige vergoeding. 
 
Voorwaarden voor de bedeling 

De vereniging dient zich te houden aan de bedeeldata die in overleg met de gemeente worden 
bepaald. Elke uitgave dient bedeeld te worden in de loop van vastgelegde periodes van 9 dagen, 
telkens lopend van zaterdag tot en met de zondag van het daaropvolgende weekend. Het staat de 
vereniging evenwel vrij om te bepalen op welke precieze tijdstippen de brievenbussen bediend 
worden. 
 
De planning van de bedeling van het gemeentelijk infoblad gebeurt in principe in de laatste volledige 
week (maandag tot en met zondag) van de maanden maart, juni, september en december, met dien 
verstande dat de editie van juni steeds voor de Zomerkriebels en de editie van december steeds voor 
Kerstmis dient te worden bedeeld. Een afwijking van dit principe kan enkel in onderling overleg. Indien 
het aantal edities per jaar wordt opgetrokken veranderen vanzelfsprekend ook de bedeeldata. Dit 
gebeurt in onderling overleg. 
 
De bedeeldata van de andere uitgaven worden in onderling overleg vastgelegd. 
Contactpersoon en verantwoordelijke 

De vereniging duidt een verantwoordelijke aan voor de bedeelrondes.  
 
Deze verantwoordelijke bezorgt de dienst communicatie (info@lummen.be of  013 390 590) 
voorafgaandelijk aan iedere bedeelronde een lijst van personen die betrokken zijn bij de volgende 
bedeling. Deze namen dienen doorgegeven te worden, uiterlijk op maandagavond vóór de bedeling 
om 19.00 uur. 
Boeteclausule 

De niet-naleving door de vereniging van de verbintenissen opgenomen in huidige overeenkomst, kan 
leiden tot de niet-uitkering van de genoemde toelage en, bij herhaling, tot de nietigverklaring van deze 
overeenkomst.  



 
Indien de vereniging zijn verplichtingen voor een specifieke bedeling niet nakomt, worden de uitgaven 
alsnog via de post bezorgd, dit op kosten van de vereniging vermeerderd met 20 procent 
administratiekosten. 
 
De vereniging staat garant voor een bereik van 99,5 procent van de brievenbussen binnen de 
afgesproken periode. Dit betekent dat er per bedeling een foutenmarge van maximaal 30 
brievenbussen op het totaal aantal brievenbussen wordt toegestaan. De afwijking wordt berekend op 
basis van het aantal meldingen dat binnenkomt bij het bestuur en wordt afgezet a rato van het aantal 
brievenbussen dat door de vereniging bediend moet worden. Indien een vereniging twee keer de 
gevraagde ratio overschrijdt, kan de vereniging worden uitgesloten voor toekomstige bedelingen. 
 
Het gemeentebestuur houdt steekproeven om te controleren of de bedelingen volgens afspraak 
gebeuren. 
Grondgebied 

De vereniging staat in voor de bedeling van de genoemde uitgaven voor het grondgebied van de 
deelgemeente Meldert. Dit grondgebied bestaat uit 1026 brievenbussen (op een totaal van 6631 
brievenbussen). 
Vervanging 

Het occasioneel overnemen van de bedeling van een andere vereniging is toegestaan mits minstens 
twee zaterdagen vóór de bewuste bedeling een door al de betrokken partijen ondertekende 
schriftelijke overeenkomst aan de gemeente wordt bezorgd.  De vereniging die door omstandigheden 
haar bedeling niet kan laten doorgaan dient zelf te zorgen voor een vereniging die in haar plaats de 
bedeling zal uitvoeren.  Enkel verenigingen die een overeenkomst hebben met het gemeentebestuur 
komen hiervoor in aanmerking.  
Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2016 en wordt daarna stilzwijgend verlengd telkens 
met een jaar, met een maximum van drie verlengingen. De overeenkomst neemt dus in elk geval een 
einde op 31 december 2019.  
 
Opzegging is mogelijk door elk der partijen mits verzending van een ter post aangetekend schrijven. 
De opzegtermijn bedraagt 90 kalenderdagen, hetgeen betekent dat elke bedeelperiode die binnen de 
90 dagen na de opzegging aanvat, dient te worden afgewerkt door de vereniging aan de modaliteiten 
bepaald in deze overeenkomst. 
 
Deze overeenkomst werd opgesteld te Lummen op 1 november 2015 in twee exemplaren waarvan elk 
der partijen verklaart, na ondertekening, één te hebben ontvangen. 
 
De overeenkomst is enkel uitvoerbaar na goedkeuring ervan door de gemeenteraad in zitting van 16 
november 2015. 
 
Voor de gemeente,  
Luc Wouters     Bernard Zwijzen 
de burgemeester    de gemeentesecretaris 
 
Voor de vereniging,  
Dieter Reynders 
Hoofdleider     
 
Artikel 2. – De burgemeester en secretaris te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen. 
 
 
014 Goedkeuring nascholingsplan 2015-2016 van de gemeenteschool Zonnebloem 

 
De raad 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 dat bepaalt dat elke basisschool een 
nascholingsplan per schooljaar dient op te stellen. 



 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op het overleg met de schoolraad op 28 oktober 2015 
 
BESLUIT 20 stemmen voor en 1 onthouding (M. Peeters voor N-VA) 
 
De raad keurt het nascholingsplan 2015-2016 van de gemeenteschool Zonnebloem goed. 
 
 
015 Goedkeuring voor het vestigen van zakelijke rechten door Jasinvest nv, Immo Bollen 

bvba en Gabriëls Eric op hun percelen, respectievelijk gelegen in de Europaweg  10, 
22 en 25, ten voordele van  
ING Equipment Lease Belgium met het oog op de bouw van windmolens en 
goedkeuring van de verkoop van het perceel A278t. 

 
Gelet op het schrijven vanwege Notaris Benoit Levecq, St. Truidersteenweg 23, 3540 Herk de stad 
met vraag een machtiging te verlenen voor het vestigen van zakelijke op volgende percelen: 
 

Opstalgever Ligging Perceel nr volgens meting  opstalhouder 

Jasinvest n.v Europaweg 10  278 N/3/P ING Equipment Lease 
Belgium 

Immo Bollen bvba Europaweg 22 278T/deel idem 

Gabriëls Eric Louis  Europaweg 25 246/C/2 - 246/E/2/P idem 

 
 
Gelet op de oorspronkelijke verkoopaktes van deze percelen  
 

Huidig adres  Initieel perceelnr Initiële koper Datum akte 

Europaweg 10 278/D/2 NV Colbeltra 7 maart 1989 
 

Europaweg  278/L/2 NV Walkro 16 mei 1989 

Europaweg 22 278T Immo Bollen 26 januari 1990 

Europaweg 25 246/C/2  Prechamp NV 30 september 1994 

 
Gelet op de bijzondere voorwaarden die opgenomen werden in voormelde initiële verkoopaktes 
inzake vervreemding van de gronden. 
 
Overwegende dat de bijzonder voorwaarden inzake vervreemding van de gronden overgenomen 
werden in alle latere aktes betreffende de overdrachten van deze percelen. 
 
Gelet op de aktes voor het vestigen van zakelijke rechten op volgende percelen met het oog op de 
bouw van windmolens door de firma Grepobel, Kanaalstraat 14 te Lummen onder een leasingcontract 
met Ing Equipment Lease Belgium.  
 

Opstalgever Ligging Notaris   Akte datum 

Jasinvest n.v Europaweg 10  Benoit Levecq 10 juli 2015 

Immo Bollen bvba Europaweg 22 Benoit Levecq 19 januari 2015 

Gabriëls Eric Louis  Europaweg 25 Benoit Levecq 10 juli 2015 

 
Overwegende dat in voormelde aktes telkens de bijzondere voorwaarden betreffende de 
vervreemding zoals bepaald in de initiële verkoopaktes werden opgenomen. 
 
Gelet op de vraag van notaris Jan Lambrecht om goedkeuring te verlenen voor de verkoop van het 
perceel A278Tvan Immo Bollen aan de NV "V.M.T. MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 
3830 Wellen, Ceselaren 3. 
 
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Jan Lambrecht voor de verkoop van het perceel 
A278T van Immo Bollen aan de NV "V.M.T. MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3830 
Wellen, Ceselaren 3 waarin de bijzondere voorwaarden betreffende de vervreemding zoals bepaald in 
de initiële verkoopaktes werden opgenomen 



 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 17 stemmen voor en 4 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en  
J. Ceyssens voor Groen) 
 
Artikel 1 – Machtiging te verlenen voor het vestigen van zakelijke rechten met het oog op het bouwen 
en exploiteren van windmolens door de firma Grepobel, Kanaalstraat 14 te Lummen onder een 
leasingcontract met Ing Equipment Lease Belgium op volgende percelen: 
 

Opstalgever Ligging Perceel nr volgens meting  opstalhouder 

Jasinvest n.v Europaweg 10  278 N/3/P ING Equipment Lease 
Belgium 

Immo Bollen bvba Europaweg 22 278T/deel idem 

Gabriëls Eric Louis  Europaweg 25 246/C/2 - 246/E/2/P idem 

 
 
Artikel 2 – Goedkeuring te verlenen voor de verkoop van perceel A278T van Immo Bollen aan de NV 
"V.M.T. MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Ceselaren 3 conform de 
bepalingen opgenomen in de ontwerpakte opgemaakt door notaris Jan Lambrecht inclusief de 
bijzondere voorwaarden betreffende de latere vervreemding zoals bepaald in de initiële verkoopaktes. 
 
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit te bezorgen aan notaris Levecq te Herk-de-Stad en notaris Jan 
Lambrecht te Lummen.  
 
 
016 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het parkeerverbod 

in de Bosstraat - wijziging 
 

Raadslid S. Coenen vraagt of er vandaag borden staan, die het gegeven aanduiden? 
 
Wat bevestigd wordt door schepen L. Van Rode. 
 
De burgemeester verduidelijkt dat de politie heeft laten weten dat er meerdere meldingen van overlast 
waren en men daarom heeft besloten om de politie frequent te laten controleren, maar het blijft nog 
wat dweilen met de kraan open.  
 
Raadslid M. Vanhoyland wenst hierover meer uitleg. 
 
Waarop de burgemeester antwoordt dat men vaststelt, op basis van de nummerplaten, dat er 
vrachtwagens komen uit verschillende Europese landen. 
 
Raadslid M. Vanhoyland meent echter dat een verkeersbord voor iedereen duidelijk is, wegens zijn 
uniformiteit over gans Europa. 
 
Inderdaad, zegt de burgemeester, maar men kan er geen politieman langs zetten. 
 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt zich af of er dan geen gebrek aan parkeergelegenheid is bij de 
bedrijven zelf? 
 
De burgemeester zegt dat dit wellicht wel het geval is. 
 
 
De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet. 
 
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 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. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende maatregelen met 
betrekking tot een parkeerverbod in de Bosstraat. 
 
Gelet op de noodzaak van mogelijkheid tot parkeren voor de woningen. 
 
Overwegende dat het een gemeenteweg betreft. 
 
BESLUIT éénparig 
 
Artikel 1.- Er wordt een algemeen parkeerverbod opgelegd in de Bosstraat, vanaf de aansluiting met 
de Ringlaan tot aan de woning het huisnummer 65. Dit parkeerverbod zal gesignaleerd worden door 
het verkeersbord E1 en onderbord met zwarte verticale pijlen op witte achtergrond. 
 
Artikel 2.- Vanaf Bosstraat 65 tot en met Bosstraat 59 wordt een parkeerverbod voor vrachtwagens 
opgelegd. Dit zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1 en bijhorende onderborden (blauw 
bord met afbeelding vrachtwagen en witte borden met zwarte verticale pijlen). 
 
Artikel 3.- Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
 
 
017 Inter-aqua: goedkeuring statutenwijziging 

 
De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39. 
 
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-aqua. 
 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief de dato 9 september 2015 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd 
gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren.  
 



 
BESLUIT 14 stemmen voor en 7 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld, 
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs en H. Suffeleers als onafhankelijke 
raadsleden) 
 
Artikel 1.- Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van 
Inter-aqua die aan de algemene vergadering van 15 december 2015 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 
 
Artikel 2.- De aangeduide vertegenwoordiger [of bij belet zijn/haar plaatsvervanger(s)] wordt (worden) 
gemandateerd om op 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 statutenwijziging. 
 
Artikel 3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-aqua. 
 
 
018 Inter-aqua: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2015 
 

De raad 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 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-aqua. 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua. 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 15 december 2015 die 
volgende agendapunten bevat: 

 
1. Begroting 2016 
2. Statutenwijziging 

 
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter-aqua gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en 
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA) 
 
Artikel 1.- Op basis van de bekomen documenten, zoals opgenomen in de uitnodiging van 21 oktober 
2015, worden de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
Inter-aqua van 15 december 2015 goedgekeurd. 
 
Artikel 2.- De aangeduide vertegenwoordiger, de heer Lars Van Rode, schepen, wonende te 3560 
Lummen, Fonteinstraat 4 [of bij belet plaatsvervanger, de heer Mario Vrancken, schepen, wonende te 
3560 Lummen, Nieuwstraat 44) wordt gemandateerd om op 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 de hierbij 
genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te 
geven aan Inter-aqua, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. 
 
 
019 Goedkeuring invoering retributiereglement Inter-energa en Inter-media op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
 

Raadslid M. Vanhoyland merkt op dat door deze maatregel de winst van de intercommunale niet 
toeneemt en dat een winsttoename enkel mogelijk is door de kosten in de hand te houden of de 
cliënten meer aan te rekenen. 
 

De raad 

 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 

van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 

 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen 

en aldus een impact hebben op het openbaar domein. 

 

Gelet op de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een 

snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken 

tot een minimum te herleiden. 

 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 

delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van 

Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. 

 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 

werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en 

dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 

onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. 

 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet. 

 

BESLUIT 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en 

R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA) 

 

Artikel 1 –  

Algemeen 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 

dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 

permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing 

naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  

Permanente nutsvoorzieningen zijn: 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver-

deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het 

transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drinkwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 

- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties 

kan aangesloten worden, 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 

nutsvoorzieningen. 



De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor-

afgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 

uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 de-

cember 2018. 

 

Artikel 2 –  

Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openlig-

gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2 euro, voor werken in 

voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro.   

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen 

bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) 

bedrag(en). 

 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

 

Artikel 3 –  

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-

houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 

onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 

geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de 

nutsleidingen als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig 

aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.   

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 

nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 

grondgebied van de gemeente.  

Deze retributie houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien 

van de nutsmaatschappij of haar aannemers bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren 

van werkplaatsen op de openbare weg 

 

Artikel 4 – 

Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.   

 

Artikel 5 –  

Definitief karakter 

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als 

definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het 

algemeen toezicht. 
 

 
020 Inter-energa: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 
 

De raad 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 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. 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa. 
 
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 26 oktober 2015 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 
16 december 2015 die volgende agendapunten bevat: 

 
1. Statutaire benoemingen 
2. Begroting 2016 
3. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4. Dossier Voeren: splitsingsakte 

- Kennisname van :  * het splitsingsvoorstel 
    * het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
    * het verslag van de commissaris van de O.V. 

- Partiële splitsing 

- Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
- Aanpassing van de statuten 
- Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitvoering genomen  
             beslissingen 
- Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

 
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar  
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter-energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld, 
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als onafhankelijk raadslid) 
 
Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-energa van  
16 december 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 26 oktober 2015, worden op basis van de 
bekomen documenten goedgekeurd 
 
Artikel 2.- De aangeduide vertegenwoordiger, de heer Sander Hoogstijns, raadslid, wonende te 3560 
Lummen, Hulshoekstraat 27 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger de heer Guy Vaes, raadslid, 
wonende te 3560 Lummen, Geeneindestraat 115) wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde 
buitengewone 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 belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te 
geven aan Inter-energa, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering.. 

 
 
021 Inter-media: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde voor de Buitengewone 

Algemene Vergadering van 1 december 2015 en vaststelling mandaat 
 

De raad 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 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-media. 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
 

Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media.  
 
Gelet op de oproepingsbrief van 8 oktober 2015 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 1 december 2015 die 
volgende agendapunten bevat: 

 
3. Statutaire benoemingen 
4. Budget 2016 
5. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 

 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen twee 
vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
 
Overwegende dat de heer Lars Van Rode reeds eerder werd aangesteld als vertegenwoordiger van 
de gemeente op de algemene vergaderingen van Inter-media voor de volledige duurtijd van de 
actuele legislatuur 2013-2018, behoudens andersluidend besluit van de gemeenteraad, en de heer 
Mario Vrancken als zijn plaatsvervanger. 
 
BESLUIT 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en  
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA) 
 
Artikel 1.- Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 1 december 2015 goedgekeurd. 
 
Artikel 2. De aangeduide vertegenwoordiger, de heer Lars van Rode, schepen, wonende te 3560 
Lummen, Fonteinstraat 4 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger, de heer Mario Vrancken, 
schepen, wonende te 3560 Lummen, Nieuwstraat 44) zal worden gemandateerd om op 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 zoals vermeld in het hoger staand artikel 1 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 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media. 
 
 
022 Infrax Limburg: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 
 

De raad 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 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 
Infrax Limburg. 
 



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. 
 
Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg. 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 oktober 2015, met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 16 december 2015 
die volgende agendapunten bevat: 

 
5. Statutaire benoemingen 
6. Begroting 2016 
7. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
8. Dossier Voeren: splitsingsakte 

- Kennisname van :  * het splitsingsvoorstel 
    * het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
    * het verslag van de commissaris van de O.V. 

- Partiële splitsing 

- Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
- Aanpassing van de statuten 
- Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitvoering genomen  
             beslissingen 
- Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

 

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar 
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Infrax Limburg gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld, 
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als onafhankelijk raadslid) 
 
Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg van  
16 december 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 26 oktober 2015, worden op basis van de 
bekomen documenten goedgekeurd.  
 
Artikel 2.- De aangeduide vertegenwoordiger heer Dirk Snyers, schepen, wonende te 3560 Lummen, 
Toekomststraat 6 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger de heer Sander Hoogstijns, raadslid, 
wonende te 3560 Lummen, Hulshoekstraat 27) wordt gemandateerd om op 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 belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te 
geven aan Infrax Limburg, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering.  

 
 
023 Cipal: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde op de buitengewone algemene 

vergadering van 11 december 2015 en vaststelling mandaat 
 

De raad 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”). 
 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 



2014 (hierna kortweg “CIPAL”). 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
 
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 44 van het DIS en het gewijzigde artikel 35 van de 
statuten van CIPAL er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger 
moet benoemd worden, maar de vertegenwoordiger voor de ganse legislatuur kan worden aangeduid. 
 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en 
één of meer plaatsvervanger(s) kan aanduiden. 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van CIPAL 
van 11 december 2015 met de volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie) 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering. 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL. 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren. 
 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering. 
 
BESLUIT 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en  
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA)  
 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering van 11 december 2015 van CIPAL  
worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2.- De gemeentelijke vertegenwoordiger, Theo Dekoning, Veldstraat16, 3560 Lummen (of de 
eventueel plaatsvervanger Lars Van Rode, Fonteinstraat 4, 3560 Lummen) wordt gemandateerd om 
op de algemene vergadering van CIPAL van 11 december 2015 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
 
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 CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 
Geel. 
 
 
024 Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): 

aanduiding afgevaardigde voor de Algemene Vergadering op 11 december 2015 en 
vaststelling mandaat 

 
De raad 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen. 
 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg. 
 



Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg. 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 oktober 2015 voor de buitengewone vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 
op 11 december 2015 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
 

1. Financieel rapport over het eerste semester 2015, balans, resultaat en saldo per  
      30 juni 2015: kennisneming 
2. Begroting 2016: goedkeuring 

 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota’s betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de buitengewone vergadering de dato 11 december 2015 van de Algemene Vergadering. 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren.  
 
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met de statutaire bepalingen één (1) 
vertegenwoordiger mag aanduiden. 
 
BESLUIT 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en  
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA)  
 
 
Artikel 1.-  Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s worden de agendapunten 
van de buitengewone vergadering de dato 11 december 2015 van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd. 
 
Artikel 2.-  Wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone vergadering van de 
Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Mario Vrancken, Nieuwstraat 44, 3560 
Lummen 
 
Artikel 3.- Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde 
vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 
en te beslissen zoals vermeld in artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de 
volledige agenda. 
 
Artikel 4.- Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
 
025 Limburg.net: Buitengewone Algemene Vergadering op 16 december 2015 - 

goedkeuring agenda 
 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 
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 29/ oktober 2015 (referte FA_AM_151029_889) tot de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Limburg.net van woensdag 16 december 2015 om 19 u in 
het M Hotel, Albert Remansstraat 1 te 3600 Genk, 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 algemene vergadering 
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4) Begroting 2016, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
5) Deelname aan de vzw ‘Uitmuntend Limburg’ (artikel 78 Decreet Intergemeentelijke 

samenwerking) 
6) Ontslag en benoeming bestuurder(s) 
7) Varia 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren  
 
BESLUIT 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld,  
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als onafhankelijk raadslid)) 
 
Artikel 1.- De agendapunten van de Buitengewone Algemene vergadering van woensdag 16 
december 2015 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
 
Artikel 2.- 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. 
 
 
 
 
 

Gedaan te Lummen, in zitting van 16 november 2015. 
 

Namens de raad: 
 
de gemeentesecretaris de voorzitter 
 

  
 
 
Bernard Zwijzen Ludo Hermans 
 


