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Gemeenteraad
Notulen zitting van 23 mei 2016

SAMENSTELLING ZITTING

Aanwezig:
de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, 
Eerste schepen; de heer Lars Van Rode, Tweede schepen; de heer Wim Vangeel, Derde schepen; de 
heer Mario Vrancken, Vierde schepen; de heer Dirk Snyers, Vijfde schepen; de heer Guy Vaes, 
Raadslid; mevrouw Maggy Peeters, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, Raadslid; de heer Hans 
Suffeleers, Raadslid; mevrouw An Goijens; de heer Michel Vanhoyland, Raadslid; de heer Stefan 
Coenen, Raadslid; mevrouw Maggi Van der Eycken, Raadslid; mevrouw Rita Moors, Raadslid; 
mevrouw Veerle Verboven, Raadslid; de heer Sander Hoogstijns, Raadslid; de heer Niels Schoofs, 
Raadslid; de heer Koen Claes, Raadslid; de heer Johnny Ceyssens, Raadslid; de heer Jeffrey 
Mardulier, Raadslid; de heer Maarten Vannoppen, Raadslid; de heer Bernard Zwijzen, 
Gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

23 mei 2016 20:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE VERGADERING

1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 18 april 2016
Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; 
Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 18 april 2016 wordt goedgekeurd. 

2 Aktename van het ontslag van mevrouw Carmen Minten als raadslid - 
Kennisneming

Beslissing: Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Carmen Minten als gemeenteraadslid.

3 Onderzoek van de geloofsbrieven en verkozen-verklaring van de heer Maarten 
Vannoppen als raadslid, als opvolger van mevrouw Carmen Minten, 
ontslagnemend

Beslissing: Kennis genomen

Artikel 1
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De heer Maarten Vannoppen, geboren te Hasselt op 22 december 1981, wonende te Berkenstraat 3A, 
3560 Lummen, wordt verkozen verklaard als gemeenteraadslid, in opvolging van mevrouw Carmen 
Minten, ontslagnemend.

Artikel 2
De heer Maarten Vannoppen komt als laatste op de tabel van de rangorde der raadsleden, rekening 
houdend met zijn dienstouderdom als gemeenteraadslid.

4 Toelichting door korpschef Philip Pirard inzake veiligheidsbaromater 2015
Beslissing: Kennis genomen

NOTULEN

Raadslid H. Suffeleers merkt op dat de cijfers in de krant een ander beeld gaven dan hetgeen nu 
wordt voorgesteld.

Hierop antwoordt korpschef Pirard als volgt:"De cijfers komen van de federale politie op basis van de 
opgestelde PV. De cijfers in de krant geven een vertekend beeld".

De burgemeester wenst de korpschef proficiat met zijn benoeming en voegt hieraan volgende 
mededeling toe: "Ik stel vast dat we als zone effectief te klein waren en dat we de uitdagingen niet 
meer echt aankonden. Bij een echte calamiteit zien we dat we dadelijk de nodige mankracht kunnen 
inzetten. Ik stel regelmatig vast dat de combi's effectief op de weg in Lummen aanwezig zijn. Ik ben 
ervan overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt met de fusie".

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door korpschef Philip Pirard inzake de 
veiligheidsbaromater 2015.

5 Aktename van het ontslag van de heer Maarten Vannoppen als OCMW-raadslid
Beslissing: Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Maarten Vannoppen als OCMW-raadslid.

6 Aktename voordrachtsakte, onderzoek van de geloofsbrieven, en verkozen-
verklaring van mevrouw Serwy, als nieuw OCMW-raadslid

Beslissing: Kennis genomen

Artikel 1
Akte te nemen van de voordrachtsakte voor de aanduiding van mevrouw Marie-Claire Serwy als 
OCMW-raadslid.

7 Addendum aan de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst offerfeest 
2015-2019

Beslissing: Goedgekeurd

NOTULEN

Raadslid H. Suffeleers vraagt of men een stijging verwacht van de schapen?

Waarop schepen M. Vrancken positief antwoordt.
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Raadslid R. Moors wil weten hoeveel het er vorige keer waren?

Schepen M. Vrancken antwoordt dat het slechts één schaap was vorige keer.

Waarbij raadslid R. Moors zich dan afvraagt of we dan niet beter kunnen uitstappen?

Schepen M. Vrancken zegt dat deze mogelijkheid inderdaad bestaat.

Raadslid R. Moors verduidelijkt dat NV-A tegen het principe is.

Raadslid M. Vanhoyland stelt zich vragen over de deskundigheid van de kelers omwille van de chaos.

Hierop repliceert schepen M. Vrancken als volgt: "Uw redenering klopt niet. De chaos die vorig jaar 
ontstaan is was te wijten aan het feit dat er veel te veel volk liep op de werkvloer. Vandaar dat dit 
jaar besloten is om het aantal medewerkers op de slachtvloer te verminderen.".

Raadslid M. Vanhoyland reageert hierop: "Dan stel ik vast dat wij een financiële dotatie geven aan het 
systeem die te hoog was, gezien er zich heel wat medewerkers op de slachtvloer bevonden die zich 
eigenlijk niet echt nuttig konden maken en die tegelijkertijd toch 300 euro betaald kregen".

Schepen M. Vrancken deelt mee dat het de eerste keer was dat Beringen deze werkwijze 
georganiseerd heeft, en het dan dus normaal is dat er nog wat gefinetuned moet worden. 

Raadslid K. Claes merkt op dat de niet-opgeleiden 100 EUR minder krijgen. Hij stelt vast dat er een 
onderscheid gemaakt wordt tussen kelers op grond van hun opleiding.

Schepen M. Vrancken beaamt dit.

Raadslid S. Coenen vraagt of de fractie voor of tegen het onverdoofd slachten is?

Hierop antwoord raadslid S. Hoogstijns vorig jaar te hebben aangegeven om in het initiatief van 
Beringen mee te stappen.

Ook raadslid J. Mardulier sluit zich aan bij hetgeen raadslid S. Hoogstijns heeft gezegd en meent dat 
het heel belangrijk is om een evaluatie te maken van deze zaak.

Raadslid R. Moors merkt op dat men zich best tot de kern van de zaak richt, namelijk de verhoging 
van de bijdrage voor de slachtbrief. 

Raadslid J. Ceyssens licht nogmaals het standpunt van Groen toe, ook zij zijn tegen onverdoofd 
slachten.

Ook raadslid N. Schoofs wil de tegenstem van de onafhankelijken herhalen en deelt mee dat zij 
vandaag de burgemeester van Kuurne gezien hebben, die hieromtrent een mening heeft. Hij had dit 
hier ook graag gezien, en vindt het jammer dat men hierover nog moet discussiëren. 

De voorzitter heeft tussendoor een onprettige mededeling, met name in punt 6 werd er door sommige 
raadsleden vastgesteld dat er een zeer denigrerende opmerking gemaakt werd door een raadslid in 
het systeem, waarmee hij als voorzitter onmogelijk akkoord kan gaan. Aldus de voorzitter: “We weten 
wie het gedaan heeft en hebben ernstige problemen met het feit dat een raadslid in de zaal het 
medium gebruikt om flauwe en denigrerende opmerkingen te maken".

Sommige raadsleden in de zaal reageren verwonderd en vragen wat er juist aan de hand is.



4/15

Schepen W. Vangeel verduidelijkt dat bij de verkiezing van Marie-Claire Serwy door een raadslid een 
geschreven opmerking als volgt werd gemaakt: “Kan die schrijven…?” Schepen W. Vangeel vindt een 
dergelijke tussenkomst beneden alle peil.

Raadslid N. Schoofs antwoordt beschroomd dat hij de schuldige is en dat het hier ging om een flauw 
grapje tussen hem en raadslid Hans Suffeleers.

Schepen W. Vangeel wijst raadslid Schoofs terecht met de opmerking dat hij het een echte schande 
vindt dat op zo’n manier in een openbare zitting smalend over nieuw verkozen raadsleden gedaan 
wordt.

Raadslid N. Schoofs stelt opnieuw dat het om een “flauw grapje” ging.

Schepen W. Vangeel vindt dergelijk gedrag nochtans helemaal niet om te lachen, dat het verkozen 
OCMW-raadslid wel degelijk kan schrijven en een heel stuk geëngageerder is dan raadslid Schoofs.

Raadslid Schoofs concludeert dat hij mevrouw Serwy persoonlijk niet kent en dat het om een grapje 
ging.

Schepen Vangeel besluit dat de humor van dergelijk gedrag hem totaal ontgaat.

Raadslid Schoofs kan dat begrijpen.

De voorzitter besluit dit incident met de opmerking dat raadslid Schoofs wel zelf zal inzien dat hij 
verkeerd gehandeld heeft. 

Waarop schepen W. Vangeel antwoordt dat dit soort zaken helemaal niet grappig zijn. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 14 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Maggi Van der Eycken; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 9 stem(men) tegen: Maggy Peeters; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan 
Coenen; Rita Moors; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst.

8 Aankleding administratief centrum: goedkeuring bestek, vaststelling 
gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

Beslissing: Goedgekeurd

NOTULEN

Raadslid R. Moors vraagt wat het budget is voor de uitvoering?

De burgemeester antwoordt hierop als volgt: "Dat ligt nog niet voor. Men wil kijken wat de voorstellen 
zijn en we gaan die uiteraard voorleggen aan de gemeenteraad. Het hangt ervan af wat de bureau's 
effectief zullen voorstellen, en daar zal de prijs van afhangen. Het is zelf nog een beetje zoeken".

Hierop antwoordt raadslid M. Vanhoyland dat men meestal toch nagedacht heeft over het budget dat 
men wil spenderen, want anders zet je de poort open voor verrassingen.
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De burgemeester deelt mee dat de ontwerpers worden uitgenodigd en dat zij weten dat we niet met 
de centen gooien. Hij gaat verder met het gegeven dat men een ontwerper wil die ons helpt met de 
inrichting, maar binnen redelijke proporties en dat we deze oefening effectief eens gaan proberen.

Raadslid M. Vanhoyland vraagt waarom men niet laatstejaarsstudenten aanschrijft, want deze kunnen 
soms interessante ideeën aanbrengen voor weinig geld.

Hierop antwoordt de burgemeester dat deze piste zeer tijdrovend is, en dat we dan twee jaar verder 
zijn voor we iets concreets hebben. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 18 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; 
Maarten Vannoppen
- 5 onthouding(en): Maggy Peeters; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen

Artikel 1
Het bestek voor het aanstellen van ontwerper voor de aankleding van het administratief centrum 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3
Volgende ontwerpers zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

 Merode Interieur & Decoratie te Lanaken
 Creneau International te Hasselt
 Metamorphose te Peer
 Architectenvennootschap Beneens-Heynen te Herk-de-Stad
 Douw Design te Lummen
 Hanne Rekkers te Riemst
 Ann Biesmans te Lummen
 Alinea Interieurarchitectuur te Geel
 VH Interieurdesign te Hasselt
 NANO architecten te Zonhoven
 In-lijn interieur te Bilzen
 DFM architecten te Tongeren  

 

9 Aankoop Exchange 2016 CAL-licenties: goedkeuring bestek en vaststelling 
gunningswijze

Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT



6/15

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; 
Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het bestek voor de aankoop van exchange CAL-licenties 2016 wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De opdracht zal gegund worden bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking.

Artikel 3
De opdracht zal gepubliceerd op nationaal niveau.

10 Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; 
Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het nieuwe verhuur- en tariefreglement voor 
sportinfrastructuur goed.

11 Verkoop van een industriegebouw met grond perceel sectie A 278g3, eigendom 
ASQ-Labels nv aan Werkhuizen Jacobs nv 

Beslissing: Goedgekeurd

NOTULEN

Raadslid M. Vanhoyland wenst het volgende hierover mee te delen: "Als er nu een zeer groot bedrijf 
is, dat gewoon systematisch alles begint op te kopen, zonder bijkomende tewerkstelling te creëren, 
dan gaan we voorbij aan de oospronkelijke doelstelling van bijkomende tewerkstelling. Ik wil wel geen 
uitspraak doen in de richting van werkhuizen Jacobs, want ik vind dit een positief verhaal".

Schepen D. Snyers kan enkel meegeven dat het bedrijf groter wordt en meer personeel aanwerft, 
waardoor de doelstelling toch gerealiseerd wordt.

Waarbij raadslid M. Vanhoyland opmerkt dat dit toch iets is om rekening mee te houden, temeer daar 
we gunstig liggen aan de verkeerswisselaar.

Raadslid K. Claes wil zich aansluiten bij het feit dat er enorm veel vraag is van KMO's die zoeken naar 
grond en dat hij het belangrijk vindt dat de Lummense bedrijven aan hun trekken blijven komen. 
Daarom vraagt hij zich af of er geen mogelijkheid is als gemeente, om deze percelen zelf terug over te 
nemen zodat wij andere Lummense ondernemers, die al jaren op zoek zijn, tegemoetkomen?
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Hierop antwoordt de burgemeester dat bij de openbare verkoop van het laatste perceel er maar twee 
firma's geïnteresseerd waren, en er dus niet zoveel interesse was. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten 
Vannoppen
- 6 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; 
Koen Claes

Artikel 1
De verkoop van een industriegebouw op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen  Europaweg 
28, kadastraal Lummen 1° afdeling sectie A 278G3 groot 90 a 85 ca volgens kadaster gegevens goed 
te keuren

Artikel 2
De opname in extenso te vragen van de artikels 5 t/m 18 van de akte van 10 maart 1995 waarbij het 
goed oorspronkelijk verkocht werd aan de firma A.S.Q. Labels n.v.

Artikel 3
Afschrift van dit besluit te zenden aan Notaris Paul Boesmans, P. Vanhoudtstraat 61, 3582 Beringen - 
Koersel.

12 Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het 
verkeer van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken op de 
gemeentewegen tussen de Molemstraat en de N717 en de andere 
gemeentewegen die aansluiten op de N717 

Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten 
Vannoppen
- 6 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; 
Koen Claes

Artikel 1
De zonale tonnagebeperking aan de oostelijke zijde van de N717 wordt aangeduid door het 
verkeersbord C23 met onderborden ‘+ 3,5 ton’ en  ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ met zonale 
geldigheid en bijhorende einde zoneborden :

-       in de Waterstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat

-       in de Schuttersstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat

-       in de Bremstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat
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-       in de Eendrachtstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat

-       in de Begijnhofstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat

-       in de Helvetiastraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat

-       in de Huisveldenstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat

-       in het Kerkepad, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat

-       in de St.-Rochusstraat, voorbij de aansluiting met de Genenbosstraat

-       in de Wandelstraat, voorbij de aansluiting met de Kanaalstraat

-       in de Hazenbergstraat, voorbij de aansluiting met de Toekomststraat

-       in de Toekomststraat, voorbij de aansluiting met de Europaweg

-       in de Vinkenstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Spreeuwenstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Waterstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Geneikenstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Koekoekstraat, voorbij de aansluitingen met de Voortstraat

-       in de Oudestraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat

Artikel 2
De zonale tonnagebeperking aan westelijke zijde van de N717 wordt aangeduid door het verkeersbord 
C23 met zonale geldigheid en de opschriften '+ 3,5 ton' en 'uitgezonderd plaatselijke bediening' en 
bijhorende einde zoneborden : 

-       in de Sint-Sebastiaanstraat, voorbij de aansluitingen met de Gestelstraat

-       in de St.-Lutgardisstraat, ter hoogte van de grens met Beringen

-       in de verbindingsweg tussen de Sint-Sebastiaanstraat en de Gestelstraat, voorbij de aansluiting 
met de Gestelstraat

-       in de Ijzerstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat

-       in de Fazantenstraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat

-       in de Haagdoornstraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat

-       in de Groenlarenstraat, voorbij de aansluiting met de Voortstraat

-       in de Dwarsstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Hoogstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat
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-       in de Leeuwerikstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Zwaluwstraat, voorbij de aansluiting met de Zes Septemberstraat

-       in de Mellaerstraat, voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat

-       in de Kwezelstraat, voorbij de aansluiting met de Dikke Eikstraat

-       in de Meerlestraat, voorbij de aansluiting met de Beukenboomstraat

-       in de Kerkstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in de Burggrachtstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in de Schulensebaan, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in de Neerstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in de Pastoor Frederickxstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in de Dokter Vanderhoeydonckstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in de Oosterhovenstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

-       in het Lindekensveld, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

Artikel 3
In omliggende straten wordt de tonnagebeperking gesignaleerd door het verkeersbord C23 met 
onderbord '3,5 ton' + 'uitgezonderd plaatselijke bediening' :

In de Schomstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

In de Helderstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat

In de Helderstraat, ter hoogte van de grens met Beringen

In de Hegstraat, voorbij de aansluiting met de Gestelstraat

In de Hegstraat, ter hoogte van de grens met Beringen

In de Berkenstraat, voorbij de aansluiting met de Molemstraat

In de Bosstraat, voorbij de aansluiting met de Kortestraat

Artikel 4
De lengtebeperking tot 9 m voor voertuigen of slepen (lading inbegrepen) wordt aangeduid door het 
bord C25 : 

- in de Kerkstraat, voorbij de aansluiting met de Ringlaan

- in de Vandermarckestraat, voorbij de aansluiting met de Prelaat Knaepenstraat
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Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.

13 Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het 
verkeer in de Linkhoutstraat 

Beslissing: Goedgekeurd

NOTULEN

Raadslid R. Moors meent te hebben begrepen dat er vanuit de school een vraag is geweest voor een 
verkeersvrije doorsteek van de Kerkhofstraat naar de Linkhoutstraat.

Schepen L. Van Rode zegt dat dit niet wenselijk is omwille van de goede verkeersafwikkeling, maar dit 
werd wel bekeken.

Ook schepen W. Vangeel deelt mee dat er een wilgenstructuur voorzien is als scheiding voor een 
veilig voetgangersverkeer. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; 
Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
In de volledige Linkhoutstraat worden doorlopende lijnen aangebracht die de rand van de weg 
aanduiden.  In de volledige Linkhoutstraat worden onderbroken lijnen aangebracht die het midden 
van de weg aanduiden.

Artikel 2
In de Linkhoutstraat, vanaf de aansluiting met de Demerstraat tot en met de aansluiting met de 
Hulshoekstraat, wordt aan beide zijden van de weg een pad voor voetgangers en fietsers 
aangebracht.  Deze worden aangeduid door het verkeersbord D10.

Artikel 3
In het overige deel van de Linkhoutstraat wordt ten noorden van de rijbaan een tweerichtingsfietspad 
aangebracht.  Dit wordt aangeduid door middel van de verkeersborden D7.

Artikel 4
In de Linkhoutstraat worden oversteekplaatsen voor fietsers voorzien ter hoogte van het kruispunt 
met de Vinnehoekstraat, Demerstraat en Hulshoekstraat.  Deze worden aangeduid door het 
verkeersbord F50.

Artikel 5
De Linkhoutstraat is ingericht als voorrangsweg.  Dit wordt aangeduid door verkeersbord B15. De 
zijwegen krijgen het verkeersbord B5 en bijhorende stopstreep.
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Artikel 6
In de Linkhoutstraat wordt een middengeleider aangebracht ter hoogte van de aansluiting met de 
Beekstraat en ter hoogte van de rotonde aan de Vinnehoekstraat.

Artikel 7
Er wordt een zebrapaden voorzien over de Linkhoutstraat :

-       tussen de bushalte aan de Demerstraat en de aansluiting van de Kammestraat

-       ter hoogte van de aansluiting Sint Trudostraat

-       ter hoogte van de bushalte aan de kerk.

Artikel 8
Het kruispunt van de Linkhoutstraat met de Hulshoekstraat wordt ingericht als verhoogd kruispunt. Dit 
wordt aangeduid door het verkeersbord A14. 

Artikel 9
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.

14 Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer (OSM): voordracht kandidaat-
bestuurder ter vervanging van Carmen Minten, ontslagnemend

Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 7 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; Niels 
Schoofs; Koen Claes

Artikel 1
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder, ter vervanging van mevrouw Carmen Minten

voor CD&V:

Maarten Vannoppen, raadslid, wonende te 3560 Lummen, Berkenstraat 3A.

Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer en 
aan de belanghebbende.

15  Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer (OSM): voordracht kandidaat-
bestuurder ter vervanging van Theo Dekoning, ontslagnemend 

Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
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- 16 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 7 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; Niels 
Schoofs; Koen Claes

Artikel 1
Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder, ter vervanging van de heer Theo Dekoning

voor sp.a:

Jeffrey Mardulier, raadslid, wonende te 3560 Lummen, Meldertsebaan 40.

16 Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM): aanduiding gemeentelijke 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van 31 mei 2016

Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten 
Vannoppen
- 6 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; 
Koen Claes

Artikel 1
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering van de Opdrachthoudende 
Vereniging Schulens Meer op 31 mei 2016 worden aangeduid:

Dirk Snyers, Toekomststraat 6, 3560 Lummen

Veerle Verboven, Schulensebaan 2/3.4, 3560 Lummen

Mario Vrancken, Nieuwstraat 44, 3560 Lummen

Lars Van Rode, Fonteinstraat 4, 3560 Lummen 

 

Artikel 2
De bij artikel 1 van dit besluit aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om tijdens de 
algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer van 31 mei 2016 te 
stemmen overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad met betrekking tot de agendapunten 
van deze algemene vergadering.

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

17 Cipal: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde op de algemene vergadering van 
17 juni 2016 en vaststelling mandaat

Beslissing: Goedgekeurd
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BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 7 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; Niels 
Schoofs; Koen Claes

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van 17 juni 2016 van CIPAL worden goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger(s), aangeduid voor de rest van de legislatuur 2013-2018, 
raadslid Jeffrey Mardulier, Meldertsebaan 40, 3560 Lummen (of de eventuele plaatsvervanger schepen 
Lars Van Rode, Fonteinstraat 4, 3560 Lummen) wordt gemandateerd om op de algemene vergadering 
van CIPAL van 17 juni 2016 (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.

18 Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de algemene vergadering 
van 22 juni 2016

Beslissing: Goedgekeurd

NOTULEN

Raadslid J. Ceyssens vraagt of de documenten niet vroeger kunnen verkregen worden om ze 
voorafgaand te bekijken omdat anders de tijd te kort is?

De burgemeester antwoordt dat de cijfers vanaf eind april beschikbaar zijn, vanaf de goedkeuring 
door de Raad van Bestuur, en dat men dit verder zal navragen.

Raadslid J. Ceyssens wenst ook op te merken dat uit de documenten blijkt dat de opbrengst van het 
containerpark in Lummen lager ligt dan het Limburgse gemiddelde. Hij vraagt om dit bijkomend te 
onderzoeken met het oog op de oorzaak hiervan.

Dit wordt beaamd door de burgemeester, en hij deelt mee dat deze vraag werd overgemaakt aan de 
administratie en dat de resultaten zullen beschikbaar gesteld worden. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 7 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; 
Koen Claes; Johnny Ceyssens

Artikel 1
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De agendapunten van de Algemene vergadering van woensdag 22 juni 2016 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.

19 Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): 
aanduiding afgevaardigde voor de Algemene Vergadering op 23 juni 2016 en 
vaststelling mandaat

Beslissing: Goedgekeurd

BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Ludo Hermans; Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario 
Vrancken; Dirk Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Maggi Van der Eycken; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 7 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Stefan Coenen; Rita Moors; Niels 
Schoofs; Koen Claes

Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s worden de agendapunten van de gewone 
vergadering d.d. 23 juni 2016 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor 
hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd, met uitzondering van de in artikel 2 vermelde 
agendapunten

Artikel 2
De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger 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 de artikelen 1 en 2  en verder al het nodige te doen voor 
afwerking van de volledige agenda

Artikel 3
Wordt als vertegenwoordiger, resp. plaatsvervanger van de gemeente voor de buitengewone 
vergadering van de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: schepen Mario Vrancken, 
wonende te 3560 Lummen, Nieuwstraat 44 en raadslid Jeffrey Mardulier, wonende te 3560 Lummen, 
Meldertsebaan 40.

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.

23 mei 2016 22:50 - De voorzitter sluit de zitting
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de gemeentesecretaris
Bernard Zwijzen

de voorzitter
Ludo Hermans

voor eensluitend afschrift

de gemeentesecretaris

Bernard Zwijzen

de voorzitter 

Ludo Hermans


