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Gemeenteraad
Notulen zitting van 21 november 2016

SAMENSTELLING ZITTING

Aanwezig:
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, 
Raadslid; de heer Michel Vanhoyland, Raadslid; de heer Stefan Coenen, 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:
de heer Ludo Hermans, Voorzitter; mevrouw Maggi Van der Eycken, Raadslid; mevrouw Birgitt 
Carlier, OCMW-voorzitter

21 november 2016 20:03 -De voorzitter opent de openbare zitting 
21 november 2016 20:04 -De voorzitter, Ludo Hermans, is afwezig om wille van medische 
redenen.

Raadslid Sander Hoogstijns werd door voorzitter Ludo Hermans schriftelijk aangewezen 
als tijdelijk waarnemend voorzitter gedurende de periode van zijn afwezigheid.

1 Verslag van de gemeenteraad van 17 oktober 2016

NOTULEN

Raadslid N. Schoofs vraagt om in punt 12 van de notulen op te nemen dat er na de volgende periode 
van inschrijving een evaluatie gebeurt.

BESLUIT

Individuele stemming
- 21 stem(men) voor: 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; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny 
Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 17 oktober 2016 wordt goedgekeurd. 

OPENBARE VERGADERING

2 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen: wijziging meerjarenplan 
2014-2019
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BESLUIT

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

Artikel 1
Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw Hemelvaart Lummen.

Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom.

3 Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos: wijziging meerjarenplan 2014-2019

BESLUIT

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

Artikel 1
Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus 
Genenbos.

Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 
Sint-Rochus Genenbos, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom.

4 Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: wijziging meerjarenplan 2014-2019

BESLUIT

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

Artikel 1
Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus 
Meldert.
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Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 
Sint-Willibrordus Meldert, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom.

5 Kerkfabriek Sint-Trudo LInkhout: wijziging meerjarenplan 2014-2019

BESLUIT

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

Artikel 1
Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo 
Linkhout.

Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 
Sint-Trudo Linkhout, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom.

6 Kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel: wijziging meerjarenplan 2014-2019

BESLUIT

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

Artikel 1
Verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint Jan de 
Doper Thiewinkel.

Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiosoft aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 
Sint Jan de Doper Thiewinkel, de voorzitter van het centraal kerkbestuur en het bisdom.

7 Budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen – 
aktename

NOTULEN

Raadslid J. Ceyssns vraagt of er er nog een overleg wordt gepland inzake het kerkenplan.

Schepen D. Snyers antwoordt dat hij nog geen overleg gepland heeft en hij meent ook niet dat er nog 
een kerkenplan gaat komen.
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Dit vindt raadslid J. Ceyssens jammer, want dan zal er pas in 2019 beweging komen in dit dossier, 
concludeert hij. 

Ook raadslid H. Suffeleers meent dat er toch afgesproken was twee jaar geleden dat de schepen 
hiervan werk ging maken.

Schepen D. Snyers antwoordt zich dit niet te herinneren en hij vindt het spijtig dat er zelfs geen begin 
van vergadering is belegd terwijl andere gemeenten daar wel mee bezig zijn, en hij is van mening dat 
er heel weinig gemeenten zijn die kunnen zeggen dat ze erin geslaagd zijn een kerk te sluiten.

Hierop antwoordt raadslid J. Ceyssens dat niemand dat ontkent, maar dat er  zeker gemeenten zijn 
die een kerkenplan hebben en weten waar ze in de volgende vijf of tien jaar naartoe gaan. Hij meent 
dat je, als schepen, perfect het intitiatief kan nemen om te voelen hoe de evolutie in de komende 
jaren zal evolueren.

Artikel 1
Neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen, 
vastgesteld door de kerkraad op 24 mei 2016.

8 Budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos – aktename

Artikel 1
Neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos, vastgesteld door de 
kerkraad op 23 juni 2016.

9 Budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert – aktename

Artikel 1
Neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, vastgesteld door de 
kerkraad op 12 september 2016.

10 Budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout – aktename

Artikel 1
Neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout, vastgesteld door de 
kerkraad op 6 juni 2016.

11 Budget 2017 van de kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel - aktename 

Artikel 1
Neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint Jan de Doper, vastgesteld door de kerkraad 
op 14 september 2016.

12 Goedkeuring ruilovereenkomst met de kerkfabriek Sint Willibrordus voor het 
ruilen van twee percelen binnen het RUP Meldert

BESLUIT

Individuele stemming
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- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; 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
Het ontwerp van ruilovereenkomst tussen de gemeente Lummen en de kerkfabriek Sint Willibrordus 
voor het ruilen zonder opleg van een deel van perceel 4D10g met een een deel van perceel 4D7e met 
een gelijke oppervlakte van 43 are 95 ca wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De secretaris en de burgemeester worden gemachtigd om de ruilovereenkomst te ondertekenen.

Artikel 3
Notaris Jan Lambrecht wordt gelast om de notariële akte op te maken en te verlijden.

13 Definitieve vaststelling van het RUP Meldert

NOTULEN

De burgemeester licht toe als volgt: "Het RUP biedt een juridisch kader waarbinnen 
stedenbouwkundige vergunningen kunnen afgeleverd worden. Het RUP is geen stedenbouwkundige 
vergunning dus voor individuele bouwvergunningen zijn er aparte aanvragen nodig. Het bestaat uit 
diverse documenten en wordt gefaseerd opgesteld. Er werd dus een heel traject op voorhand 
afgelegd met een voorontwerp, een ontwerp in een consultatieronde en een definitief ontwerp in een 
goedkeuringsprocedure. Buiten de officiële vergaderingen zijn er heel wat overlegmomenten met 
bijvoorbeeld de omwonenden, de kerkfabriek enz..... "

De burgemeester licht de planologische context toe alsmede de juiste ligging van het RUP. Het 
structuurplan uit 2007 schetst ook de ruimtelijke context waarin een dichtheid voorzien is van vijftien 
woningen per hectare. Wij hebben geopteerd voor een maximum van twaalf woningen per hectare om 
een kwalitatieve woonomgeving te krijgen. Wij voorzien tegelijkertijd een groene sportzone voor de 
wijk. We hebben de rechterzijde volledig voorzien voor recreatie en de linkerzijde voor 
woonvoorzieningen met hiertussen een bufferzone van tien meter groen. De burgemeester overloopt 
de voorschriften van de verschillende deelzones.Wij behouden ook de laanbomen langs de 
Pastorijstraat en de Geenmeerstraat, alsook alle waardevolle bomen in het gebied. Intussen werd een 
inrichtingsschets opgemaakt waarbij op perceelsniveau gekeken wordt wat mogelijk is. Ten zuiden 
van het project worden twee duiveltjesvelden en een speeltuin voorzien. Tijdens het openbaar 
onderzoek ontving het gemeentebestuur twee gunstige adviezen en drie bezwaren. Wij stellen voor 
om de adviezen te volgen.Concreet behandelt de gemeenteraad vandaag drie punten voor 
goedkeuring met name de goedkeuring van de ruil van twee percelen met de kerkfabriek Sint 
Willibrordus binnen het RUP, de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met NV Livaco voor 
het realiseren van een verkaveling binnen het RUP en de verlegging van de voetweg nr. 37 te Meldert.

Hierop reageert raadslid H. Suffeleers:"Op een aantal punten hebben we elkaar gevonden maar een 
aantal punten zullen voor ons extra kosten met zich meebrengen. In ons inrichtingsvoorstel wil de 
gemeente zestien meter opschuiven en wil men de ballenvangers plaatsen, maar we moeten elders 
ook ballenvangers plaatsen waarvoor de gemeente de kosten niet wil dragen. Wij moeten zowel de 
afbraak van de oude kantine als de omheining langs de zuidkant zelf bekostigen waardoor het voor 
ons nog moeilijker wordt om die nieuwe kantine te bouwen. SK Meldert moet ook de kosten dragen 
voor het afbreken van de huidige bestaande jeugdvelden met omheining. De twee jeugdvelden achter 
het A-veld, en waarover een samenwerkingsovereenkomst gesloten is, liggen niet in de recreatiezone, 
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wat betekent dat de receratiezone  niet groter wordt, want in de toekomst kunnen daar ook huizen 
gebouwd worden. Wij vinden het ook spijtig dat het inrichtingsvoorstel van Kolmont niet in het dossier 
zat".

De burgemeester antwoordt dat dit er wel degelijk in zat.

Raadslid H. Suffeleers meent dat hij er dan waarschijnlijk over gekeken heeft, maar zegt niet akkoord 
te kunnen gaan met de extra kosten voor hun club en had liever een uitbreiding van de recreatiezone 
gezien.

De burgemeester geeft volgende reactie hierop: "De recreatieruimte wordt duidelijk uitgebreid en wij 
worden als gemeente eigenaar van dat perceel waardoor we die garantie kunnen houden. Het RUP 
legt geen enkele meerkost op ten opzichte van het BPA dat eertijds geldig was. Er werd door u 
duidelijk gesteld dat het aangewezen is om de vernieuwde infrastructuur te voorzien tussen de twee 
terreinen. Dus op die vraag zijn we duidelijk en expliciet ingegaan, tegen de bepalingen van het oude 
BPA en het RUP in. Wij zijn dus volledig meegegaan in het verhaal van SK Meldert. Het feit dat er zo 
weinig bezwaarschriften zijn, bewijst dat er intensief gecommuniceerd werd. Wij bieden de kans aan 
SK Meldert om een toekomst voor de voetbalclub uit te bouwen. Het is dus aan jullie om al dan niet 
mee te gaan met die kansen.

Ook schepen W. Vangeel deelt mee dat er ook andere partijen zijn die engagementen nemen naar SK 
Meldert toe en dat er in het verleden nog nooit zoveel middelen, zowel vanuit de gemeente als vanuit 
een derde partij, naar een club gestroomd zijn. Hij meent dat het nu tijd is voor SK Meldert om de 
kans te grijpen en een concreet financieel plan en visie met betrekking tot dat gebied uit te werken.

Raadslid J. Ceyssens verwijst naar de toelichting, waarin de burgemeester zegt dat het hem gaat om 
een RUP en over engagementen die de gemeente zal aangaan en vraagt welke garanties men krijgt 
dat de zaken effectief zo uitgevoerd worden zoals ze hier zijn meegedeeld en hoe kunnen we dat 
opvolgen?

De burgemeester deelt mee dat dezelfde engagementen al in juni aan bod gekomen zijn en dat de 
financiële engagementen volgende maand aan bod komen. Voor 2017 worden de studiekosten 
voorzien en voor 2018 worden de kosten voorzien voor de realisatie van datgene wat we vandaag 
toegelicht hebben.

Raadslid M. Vanhoyland wenst te benadrukken dat raadslid Suffeleers vertolkt heeft wat er leeft in 
Meldert. Wat mij stoort, is de selectieve verontwaardiging bij het bestuur, zegt hij. Ik hoor in dit 
dossier dat Sinterklaas niet elk jaar langskomt, maar bij de kerkfabrieken komt Sinterklaas wel 
degelijk elk jaar langs. Ik zou schepen Vangeel ook willen vragen of hij ooit actief geweest is in een 
club?

Schepen W. Vangeel antwoordt: "Absoluut en wel bij diverse andere verenigingen. Dus ik weet heel 
goed hoe groot de inspannningen zijn die men soms moet leveren en wat er in zulke vereniging 
allemaal dient te gebeuren. Ik betwist dus niet dat er grote inspanningen geleverd worden in SK 
Meldert. Ik wil echter een positieve ingesteldheid zien van de club en hetgeen er nu op tafel ligt, biedt 
ongelooflijke kansen om vooruit te gaan".

Raadslid M. Vanhoyland deelt mee dat hij niet wenst deel te nemen aan de polemiek, maar het 
bouwen van een accomodatie tussen de velden is een veelvoud van de inspanningen van de 
gemeente, meent hij.

De burgemeester repliceert als volgt: "Ik wil hierbij inderdaad bevestigen aan raadslid M. Vanhoyland 
dat Sinterklaas wel degelijk elk jaar langskomt. Bovendien wil ik duidelijk stellen dat we enorm veel 
respect hebben voor de vrijwilligers. In 2015 werd de gemeenteraad door SK Meldert uitgenodigd en 
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aan de vragen en bemerkingen die aldaar geformuleerd werden, wordt vandaag volledig tegemoet 
gekomen. Wij bieden bovendien nog subsidies aan in het kader van de investeringen 
sportinfrastructuur én een derde partner zal ook nog investeren".

Ook raadslid S. Coenen wil graag weten wat de garantie is dat de speelruimte en de duiveltjesvelden 
kunnen blijven in woonzone.

Waarop de burgemeester antwoordt dat dit kan gegarandeerd worden, want het gaat hier niet om 
een zonevreemde bestemming gezien speelveldjes wel degelijk hun plaats hebben in woonzones.

Raadslid M. Vanhoyland heeft voor wat betreft de voetweg nog bijkomende vraag: "Niemand kan nog 
nagaan of er een voetweg is, maar hoe zal die dan concreet komen te liggen?"

De burgemeester verduidelijkt dat het hier gaat om een weg uit de atlas van Napoleon. Om een 
voetweg te verleggen, hebben we de akkoorden nodig van de eigenaars. Wij hebben ook het akkoord 
van de provincie moeten verkrijgen. Het voornaamste doel is een vlotte doorstroming van de 
aangelanden en wandelaars.

Raadslid M. Vanhoyland vindt het spijtig dat er voor de voetweg geen ander ontsluitingsscenario 
bestaat.

De burgemeester beaamt dit, maar deelt mee dat de provincie hier helaas niet mee akkoord ging.

Raadslid J. Ceyssens vraagt of de mogelijkheid bestaat om onze trage wegen te inventariseren zodat 
we die wegen gaan kunnen hergebruiken, want we hebben heel waardevolle wegen in Lummen die 
kunnen resulteren in een meerwaarde naar toerisme toe, vindt hij.

De burgemeester bevestigt dat dat initiatief inderdaad loopt en dat het gemeentebestuur al zo'n 
project uitwerkt voor de voetweg tussen de Pastoor Frederickxstraat en de Neerstraat.

Raadslid H. Suffeleers wenst expliciet te melden dat hij het spijtig vindt dat zij nu als SK Meldert al die 
extra kosten moeten dragen terwijl dit in het eerte RUP niet voorzien was. Dat is dan ook de reden 
waarom hij tegenstemt.

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Meldert’ bestaande uit het 
grafisch plan, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften, definitief vast.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit en het volledige dossier worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering en 
de deputatie van de provincie Limburg.

14 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met NV Livaco voor het realiseren 



8/20

van een verkaveling binnen het RUP Meldert

BESLUIT

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

Artikel 1
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lummen en NV Livaco met het 
oog op de realisatie van een verkaveling binnen het RUP Meldert wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Akkoord te gaan met de verkoop van het perceel 4D19b, groot 39a66ca, tegen de schattingsprijs 
178500 EUR en het College van Burgemeester en schepenen te machtigen om de 
verkoopovereenkomst af te sluiten.

Artikel 3
Akkoord te gaan om een recht van opstal te verlenen aan NV Livaco voor het aanleggen van twee 
duiveltjes velden en het inrichten van een groene speelruimte op een deel van perceel 4D10g en het 
College van burgemeester en schepenen te machtigen om hiervoor een overeenkomst af te sluiten 
conform de bepalingen zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

15 Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
verlegging deel van voetweg nr 37 te Meldert, en voorlopige vaststelling van het 
ontwerp van rooilijnplan 

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad heeft het voornemen om:
- een deel van de voetweg nr 37 in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen te verleggen, zoals 
weergegeven op de bijgevoegde plannen. 
- een ontwerp van rooilijnplan vast te stellen voor een deel van de bestaande voetweg nr 37 in de 
Atlas van de Buurtwegen van Lummen

Artikel 2
De ontwerp-rooilijn van het deel van de voetweg nr 37 in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen, 
zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan, wordt voorlopig vastgesteld.

Artikel 3
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Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen en het bijbehorende ontwerp van 
rooilijnplan.

21:44 - Niels Schoofs, Raadslid verlaat de zitting

16 Goedkeuring koopbelofte voor de aankoop van een onroerend goed, gelegen 
langs de Linkhoutstraat voor de inrichting van een bushalte 

BESLUIT

Individuele stemming
- 20 stem(men) voor: 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; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; 
Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
De koopbelofte voor de aankoop van een deel van perceel 3A569y, groot 16 ca, gelegen langs de 
Linkhoutstraat 255 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2
De aankoopsom wordt conform het schattingsverslag vastgesteld op 2720 EUR. 

Artikel 3
Notaris Jan Lambrecht wordt aangesteld om de notariële akte op te stellen en de akte te verlijden. 

21:58 - Niels Schoofs, Raadslid betreedt de zitting

17 Goedkeuring voor het verlenen van een recht van erfpacht en een onroerende 
leasingsovereenkomst tusssen KTS IMMO en ING LEASE

BESLUIT

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

Artikel 1
Het contract van onroerende financieringshuur tussen de N.V. ING LEASE BELGIUM, Sint-
Michielswarande 61, 1040 Brussel  en de N.V. KTS IMMO, Dellestraat 28, 3560 Lummen hierna 
genoemd:" KTS IMMO" wordt goedgekeurd met de volgende bepalingen:

1. Het verlenen van een recht van erfpacht voor een duur van 27 jaar , verlengbaar tot 99 jaar, 
door KTS IMMO aan ING LEASE op het onroerend goed;

2. Het sluiten van een onroerende leasingovereenkomst met een duurtijd van 15 jaar tussen KTS 
IMMO  en ING LEASE;

3. Erkenning door de gemeente Lummen, en dit voor de ganse duurtijd van het erfpachtrecht, 
van de zakelijke rechten van ING LEASE op het onroerend goed zoals hierboven vermeld;

4. Uitdrukkelijke erkenning dat de socio-economische verplichtingen uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van KTS IMMO blijven vallen.



10/20

5. Terugkooprecht van de gemeente Lummen en "remarketing" van het onroerend goed: in 
geval dat de onroerende leasingovereenkomst zou kunnen worden verbroken of het 
onroerend goed niet meer gebruikt zou worden, zal ING LEASE het onroerend Goed op de 
markt brengen (voor onder meer verkoop en verhuur), waarbij vanzelfsprekend de 
"bijzondere voorwaarden" opgenomen in de titels zullen overgenomen/gerespecteerd worden. 
 Er wordt akkoord gegaan dat ING LEASE betreffende het onroerend goed hiervoor de nodige 
schikkingen en maatregelen kan treffen, en dat het terugkooprecht – of desgevallend het 
voorkooprecht – van de gemeente Lummen  (en/of Pom Limburg) pas kan uitgeoefend 
worden zoals bepaald in de “ code of Conduct” en mits inachtneming van artikel 32 van het 
Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012. De terugkoopwaarde van de opstallen zal 
worden vastgesteld door een deskundige aangeduid overeenkomstig artikel 29, §1, van het 
Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012. Indien KTS IMMO in gebreke blijft, zal ING 
LEASE het onroerend goed kunnen aanbieden aan andere partijen.  Vooraf zal aan de 
gemeente gevraagd om in te stemmen met de eventuele nieuwe huurder(s)/gebruiker(s), 
waarbij de goedkeuring alleen voor billijke motieven kan geweigerd worden.
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18 Bruikleenovereenkomst met de familie Minten-Verboven betreffende een deel van 
een perceel in de Kerkhofstraat

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt de bruikleenovereenkomst met de familie Minten-Verboven voor een deel van een 
perceel in de Kerkhofstraat goed.

Artikel 2
De raad mandateert de burgemeester en gemeentesecretaris om deze overeenkomst te ondertekenen 
namens het gemeentebestuur.

19 Bestek met het oog op het afsluiten van een concessie voor de openbare dienst 
inzake de exploitatie van het parkeren voor beperkte duur

NOTULEN

Schepen L. Van Rode licht toe: "De oude procedure was erg ingewikkeld en tijdrovend, zowel voor de 
administratie als voor de overtreder. Vandaar dat we overgaan naar een concessie voor kortparkeren. 
Het is de bedoeling om naar twee controlemomenten per week te gaan op een klantvriendelijke 
manier. De administratieve afhandeling wordt in beheer gegeven van een gespecialiseerde firma".

Raadslid M. Vanhoyland meent dat het het huidige beleid nogal streng is en vraagt hoeveel GAS-
boetes er worden uitgeschreven per jaar.

Waarop de burgemeester antwoordt dat dit er vierhonderd zijn.

En wat als iedereen vanaf nu braaf zijn schijf legt, vraagt raadslid M. Vanhoyland, want dan heeft de 
firma toch geen inkomsten?

Schepen L. Van Rode antwoordt dat er duidelijke bepalingen opgenomen zijn in het bestek.

Volgens raadslid M. Vanhoyland moet dat dan toch een winstgevende activiteit zijn voor hun want 
anders beginnen ze er toch niet aan, meent hij.

Schepen L. Van Rode zegt dat onze Lummenaren er baat bij hebben dat er kan geparkeerd worden in 
het centrum, en dat de vraag ook kwam van het handelscentrum.

Raadslid K. Claes vraagt of die firma's op bepaalde uren komen, want in Zolder is dat werkelijk een 
heksenjacht, gezien de firma daar zoveel als mogelijk aan wil verdienen.

Schepen L. Van Rode  deelt mee dat dit opgevangen wordt door sluitende bepalingen te voorzien in 
ons bestek die ervoor zorgen dat er geen heksenjacht kan ontstaan, en het dus niet mogelijk is voor 
een inschrijver om te wachten en toe te slaan.

Raadslid G. Vaes vindt dat het geen zin heeft om hierover te filosoferen gezien er geen probleem is als 
je je blauwe schijf legt.
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Maar het gaat hier om het aanstellen van een privéorgansatie die zoveel mogelijk winst wil maken, 
antwoordt raadslid M. Vanhoyland.

Nogmaals verwijst schepen L. Van Rode naar het bestek, waarin hiervoor duidelijke remmen 
ingebouwd zijn, maar dat men nu éénmaal geen gedoogbeleid kan voeren.

Raadslid N. Schoofs zegt dat het bestek zeer interesssant is opgesteld, maar dat hij gaat 
tegenstemmen omdat hij zich ideologisch niet kan vinden in het reguleren van het parkeerbeleid.

BESLUIT

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

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht inzake het afsluiten van een concessie voor de openbare dienst inzake de 
exploitatie van het parkeren voor beperkte duur, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de opdracht:

1. Optimal Parking Control, Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent
2. Besix Park, Milisstraat 33, 2018 Antwerpen
3. Apcoa Parking Belgium, Terebekehofdreef 64, 2610 Wilrijk
4. Q-Park Belgium NV, Belgicastraat 3 bus 6 1930 Zaventem 

20 Retributiereglement op het parkeren voor korte duur in de gemeente Lummen

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorliggende reglement goed.

21 Renovatie gemeentelijk zwembad: goedkeuring aanvullende opdracht ontwerper

NOTULEN

Schepen W. Vangeel geeft hierbij volgende toelichting: "Wij zouden een aanvulling willen doen aan de 
opdracht die de ontwerper in dit dossier heeft gekregen: in die zin dat de zwembadkuip niet zal 
worden gerenoveerd maar wel integraal zal worden vervangen. Wij zijn tot dat voortschrijdend inzicht 
gekomen omdat we in het kader van het dossier met verschillende partijen rond de tafel zijn gaan 
zitten. Wij zullen in januari met het lastenboek komen maar het gaat om een integrale vervanging van 
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de kuip, hetgeen een heel deel voordelen met zich mee zal brengen. We hebben een kleurproef 
gedaan in ons zwembad om te controleren binnen welke termijn het integraal werd gezuiverd. 
Europese richtlijnen zeggen dat dat binnen het kwartier moet gebeuren, wij halen 25 minuten dus..."

Raadslid N. Schoofs vraagt wat er bedoeld wordt met een aanvullende opdracht en wat de initiële 
gunning dan was?

Waarop schepen W. Vangeel meedeelt dat de initiële gunning aan Technum gebeurde.

Raadslid R. Moors vraagt of er in het verleden geen subsidie was verkregen?

Dit wordt bevestigd door schepen W. Vangeel, en hij zegt dat men deze ook ten volle zal benutten, 
maar er moet ook nog een budgettaire aanpassing gebeuren.

Raadslid A. Goijens stelt de vraag of er nog van die kosten gaan opduiken?

Schepen W. Vangeel antwoordt hierop negatief, gezien men nu een volledig zicht heeft op de kost, nu 
er gekozen werd voor dit concept.

BESLUIT

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

Artikel 1
Voor de bijkomende studietaken die nodig zijn in het kader van het vervangen van de zwembadkuip 
zal een aanvullende overheidsprocedure gevoerd worden met de huidige opdrachtnemer.

22 Reservatiesysteem voor verhuur zalen en materialen: goedkeuring instap 
raamovereenkomst

NOTULEN

Schepen L. Van Rode legt uit dat met dit nieuwe reservatiesysteem er online een reservatie kan 
gebeuren met een validatie door de diensten. Het pakket wordt geraamd op 12.000 EUR exlcusief 
BTW en een jaarlijkse onderhoudskost van 2.500 EUR exclusief BTW, deelt hij mee.

BESLUIT

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

Artikel 1
De instap in de raamovereenkomst van Cipal voor reservatiesystemen wordt goedgekeurd. Deze 
instap geldt voor zaalverhuur in GCOC Oosterhof en het sportcomplex en voor materiaalverhuur 
binnen de uitleendienst.

23 Addendum bij het schoolreglement van de Zonnebloem
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BESLUIT

Individuele stemming
- 21 stem(men) voor: 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; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels Schoofs; Koen Claes; Johnny 
Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het addendum bij het schoolreglement van de Zonnebloem wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De ouders ontvangen het addendum en tekenen voor akkoord.

24 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen

NOTULEN

Raadslid K. Claes zegt een probleem te hebben met de kwaliteit van de zakken, want hij moet tien 
procent van zijn zakken weggooien omdat ze scheuren voor hij ze gebruikt en bovendien meent hij 
dat de meeste mensen in de praktijk zakken moeten gaan bijkopen. Dus, zegt hij, ik begrijp de 
bekommernis niet van de éénpersoonsgezinnen die zeggen dat ze te veel zakken hebben.

De burgemeester antwoordt dat men statistieken bijhoudt van de problemen die zich stellen met de 
diverse soorten zakken en dat Limburg.net luistert naar de bekommernissen van de 
éénpersoonsgezinnen waar we duidelijk zien dat de klacht is dat ze te veel zakken krijgen, waardoor 
ze minder vergoeding per jaar moeten betalen

Waarover raadslid K. Claes zijn twijfels uit.

Raadslid J. Ceyssens vraagt om naar volgend jaar toe de evaluatie te maken en te kijken of de 
éénpersoonsgezinnen niet toch naar het gemeentehuis zullen komen om meer zakken te kopen.

De burgemeester reageert: "Limburg.net is niet over één nacht ijs gegaan om die beslissing te nemen. 
Er zijn heel wat gemeenten waar echt per kilo wordt afgerekend. Daar moeten de mensen twintig tot 
dertig EUR meer betalen. Dat is een correcter systeem, maar tegelijktertijd een veel duurder 
systeem".

Raadslid K. Claes vraagt  hoeveel gemeenten zich hebben aangesloten bij Limburg.net.

Waarop de burgemeester antwoordt dat alle Limburgse gemeenten, alsook Diest zich al jaren hebben 
aangesloten.

Schepen W. Vangeel voegt hieraan toe dat het wel zo is dat niet alle gemeenten hun containerpark 
hebben uitgegeven aan Lilmburg.net.

De burgemeester wenst toch wel eens de zeer uitgebreide service van Limburg.net in het licht te 
houden tegenover de 100 EUR die de mensen jaarlijks moeten betalen: in ruil hiervoor wordt elke 
week het huisvuil én de pmd opgehaald én je hebt gratis toegang tot het containerpark
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Raadslid M. Vanhoyland stelt vast dat elk éénpersoonsgezin één rol minder krijgt, maar alle anderen 
moeten voor een extra rol wel betalen. Dus, zegt hij, men moet geen schijnargument gebruiken om 
een bepaald voorstel te willen doordrukken.

BESLUIT

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

Artikel 1
Het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen wordt aangepast aan de beslissing van de Raad van Bestuur van Limburg.net van 24 
augustus 2016.

Artikel 2
Het aangepaste reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt hiervan integraal deel 
uit. Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud.

25 Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de algemene vergadering 
van 21 december 2016

NOTULEN

Raadslid J. Ceyssens vraagt of men kan analyseren waarom de Lummenaren minder afval naar het 
containerpark brengen dan andere, vergelijkbare gemeenten? 

Schepen W. Vangeel antwoordt dat het logisch is dat we bij een volgende afrekening een 
doorgedreven analyse uitvoeren om te kijken of dit een trend is die zich doorzet.

BESLUIT

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

Artikel 1
De agendapunten van de Algemene vergadering van woensdag 21 decemberi 2016 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

 

Artikel 2
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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.

26 Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): 
aanduiding afgevaardigde voor de Algemene Vergadering op 9 december 2016 en 
vaststelling mandaat

BESLUIT

Individuele stemming
- 13 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; Jeffrey 
Mardulier; Maarten Vannoppen
- 8 onthouding(en): Maggy Peeters; Hans Suffeleers; 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 de dato 9 december 2016 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd.

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.

27 Inter-energa: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2016

BESLUIT

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

Artikel 1
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De agendapunten van de Algemene vergadering van Inter-energa van 13 december 2016, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 13 oktober 2016, 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 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.

28 Inter-media: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde voor de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 6 december 2016 en vaststelling mandaat

BESLUIT

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

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 6 december 
2016, zoals opgenomen in de uitnodiging van 13 oktober 2016, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota 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) 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-media, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering.

29 Inter-aqua: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016

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

Artikel 1
De agendapunten van de Buitengewone Algemene vergadering van Inter-aqua van 20 december 
2016, zoals opgenomen in de uitnodiging van 26 oktober 2016, worden op basis van de bekomen 
documenten 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) 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 
Inter-aqua, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering.

30 Infrax Limburg: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2016

BESLUIT

Individuele stemming
- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; 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 agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg van 19 december 
2016, zoals opgenomen in de uitnodiging van 26 oktober 2016, 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.
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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. 

31 Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM): aanduiding gemeentelijke 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van 20 december 2016

BESLUIT

Individuele stemming
- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; 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 20 december 2016 worden aangeduid:

schepen Dirk Snyers, Toekomststraat 6, 3560 Lummen

raadslid Veerle Verboven, Schulensebaan 2/3.4, 3560 Lummen

schepen Mario Vrancken, Nieuwstraat 44, 3560 Lummen

schepen 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 20 december 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.

21 november 2016 23:21 - De voorzitter sluit de zitting
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de gemeentesecretaris
Bernard Zwijzen

de voorzitter wnd
Sander Hoogstijns

voor eensluitend afschrift

de gemeentesecretaris

Bernard Zwijzen

de voorzitter wnd

Sander Hoogstijns


