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Gemeenteraad 

Notulen zitting van 19 maart 2018 

 
 

 SAMENSTELLING ZITTING  

 
Aanwezig: 

de heer Sander Hoogstijns, 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 Ludo Hermans, 

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 Rita Moors, Raadslid; mevrouw Veerle Verboven, 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; mevrouw Liesbeth Theunis, 

Raadslid; de heer Bernard Zwijzen, Gemeentesecretaris 

 
Zijn eveneens aanwezig: 

mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter 

 
Verontschuldigd: 

de heer Guy Vaes, Raadslid 

 
 

19 maart 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE VERGADERING 

 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 

Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 
Artikel 1 

Het verslag van de gemeenteraad van 19 februari 2018 wordt goedgekeurd. 

 

 
De functiebeschrijving algemeen directeur dient vastgesteld te worden. 

 

Raadslid Coenen merkt op te mogen verwachten dat er wat uitleg zou gegeven te worden over het 
nieuwe bestuursmodel zoals vermeld in het nieuwe decreet lokaal bestuur. 

 

OCMW-voorzitter, B. Carlier deelt mee hierop wel dieper te willen ingaan op het nieuwe decreet lokaal 
bestuur in een volgende raadszitting. We zitten met twee kandidaten die beiden de ambitie hebben om 
algemeen directeur te worden.  

 

 

1 Verslag van de gemeenteraad van 19 februari 2018 



2/10  

 

Raadslid S. Coenen heeft onthouden dat er een aantal mogelijkheden zijn waar het bestuur mag uit 
kiezen, en vraagt waarom men uitgerekend voor deze optie gaan: de oproep aan de zittende 
functiehouders. 

 

B. Carlier licht dit als volgt toe: “Ofwel gaan we extern, ofwel kiezen we binnen de bestaande functies. 
Aangezien er genoeg competenties in huis zijn, kiezen we voor de interne kandidaatstelling. Indien het 
over personen gaat, kunnen we echter best overgaan naar een besloten zitting. Er moet eerst een 
goedkeuring komen over de functiebeschrijving. Ik wil eerst die functiebeschrijving behandelen vooral 
we overgaan tot de oproep aan de zittende functiehouders. Mijn vraag is: is de functiebeschrijving ok? 

 

Waarop raadslid Coenen de vraag stelt of er nog een toelichting komt over die functiebeschrijving? 

 

Hierop antwoordt de OCMW-voorzitter dat men relationele vaardigheden en people-management heel 
belangrijke punten vindt, maar diploma en ervaring spelen uiteraard ook een rol. 

 

Raadslid J. Ceyssens is van mening dat het systeem en wat er zal veranderen in de toekomst aan de 
raad best uitgelegd dient te worden.  

 

De OCMW-voorzitter deelt mee dat de VVSG hieromtrent uitgebreid toelichting heeft gegeven, maar dat 
het uiteraard geen probleem is om dat te doen. Zij wil hier in een volgende vergadering op terugkomen. 

 

Ook raadslid Vanhoyland heeft enkele bemerkingen, zoals de aanstelling van een algemeen directeur 
dat impliceert dat er iemand het niet zal worden, en wenst te weten wat de persoon, die het niet gaat 
worden, zal doen en waar deze zal staan in het organogram? 

 

B. Carlier antwoordt dat die persoon in het kader blijft. 

 

Raadslid Vanhoyland stelt de vraag hoe men nu een oordeel kan vormen over een algemeen directeur 
als je niet weet wat de adjunct-directeur zal doen? 

 

Dit wordt door de burgemeester beantwoord als volgt: “Qua timing is dit een eigenaardige beslissing. 
Normaal kon men geen nieuwe organogram stemmen in het laatste jaar van de legislatuur. Wij hebben 
echter al een voorstel uitgewerkt waar de adjunct-directeur een specifieke plaats krijgt”. 

 

Raadslid Coenen oppert of men dan met de gemeenteraad niet eerst collectief had moeten uitmaken 
hoe dit zou worden aangepakt? 

 

OCMW-voorzitter B. Carlier: “Wij hebben met CC Consult een volledig organogram uitgewerkt. We 
kunnen het vandaag niet meer goedkeuren maar het kan wel op de gemeenteraad ter verheldering 
gebracht worden. Wat wel belangrijk is dat er tegen 1 augustus een algemeen directeur wordt 
aangesteld. We zitten met twee ambitieuze mensen die die functie willen opnemen”. 

 

Hierop antwoordt raadslid H. Suffeleers dat men nooit zal weten of men de beste persoon hebt 
gekozen, als men de markt niet opengooit. 

 

D burgemeester vraagt raadslid Ceyssens of hij in dat voorstel de financiële consequenties bekeken 
heeft? 

 

Maar raadslid Ceyssens meent dat een externe aanwerving zich op lange termijn zal terugverdienen. 

 

De voorzitter, S. Hoogstijns, stelt voor om de vier agendapunten betreffende de oproeping zittende 
functiehouders en de bijkomende functiebeschrijvingen te behandelen in gesloten zitting, waarmee de 
raadsleden éénparig akkoord gaan. 
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BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 20 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Dirk 

Snyers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; 

Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 2 onthouding(en): Niels Schoofs; Hans Suffeleers 

Artikel 1 

Aan de vrijwilligers die instaan voor educatieve en veiligheidstaken een forfaitaire onkostenvergoeding 

toe te kennen van 20 euro per dag. 

 

Deze forfaitaire onkostenvergoeding dekt te kosten van voorbereidingen, verplaatsing, telefoon, 

aangepaste kledij etc... 
 

Artikel 2 

Aan de vrijwilligers die ingezet worden om te gidsen of mee te helpen bij jaarlijkse evenementen 

(toneelstukken) verbonden aan de dienst vrije tijd een forfaitaire onkostenvergoeding toe te kennen 

van het maximum dagbedrag zijnde 34,03 EUR per dag. 

Deze forfaitaire onkostenvergoeding dekt de kosten van voorbereidingen, verplaatsing, telefoon, 

aangepaste kledij, materiaalkosten, e.d. 
 

Artikel 3 

Aan de vrijwilliger die ingezet wordt als gemachtigd opzichter een forfaitaire onkostenvergoeding toe 

te kennen van 3,5 EUR per begonnen prestatie. 

 

Deze forfaitaire onkostenvergoeding dekt de kosten die verbonden zijn aan de afspraken met de 

vrijwilliger betreffende zijn taak als gemachtigd opzichter. 
 

Artikel 4 

Aan al de andere vrijwilligers verbonden aan diverse diensten waarbij de vrijwilliger een 

ondersteunende taak heeft geen vergoeding toe te kennen. 

Aan deze vrijwilligers wordt een vergoeding betaald van voor de effectieve kosten, op basis van 

bewijskrachtige documenten en dit voor kosten door de vrijwilliger gemaakt in opdracht van de 

organisatie. 

 

Aan deze vrijwilligers worden volgende vervoerskosten terugbetaald: 

 
- kilometerkosten voor auto / motorfiets / bromfiets volgens wettelijke tarieven en voorwaarden; 

 
- het gebruik van het openbaar vervoer, de reële kosten via ticketjes; 

 
- een fietsvergoeding van 0,23 euro per afgelegde kilometer (met ingang van 01 januari 2018) 

wanneer de afstand van thuis tot aan het adres van het vrijwilligerswerk volledig wordt 

afgelegd met de fiets. 

 
Artikel 5 

De bovengenoemde vergoedingen uitgezonderd de vergoeding opgenomen in artikel 1 van dit 

besluit, zijn onderworpen aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. 

 

Vaststelling onkostenvergoeding voor vrijwilligers, wijziging besluit 
gemeenteraad 20 februari 2017 
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Artikel 6 

Delegatie te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen voor het aanstellen van 

vrijwilligers en het afsluiten van vrijwilligersovereenkomsten. 
 

Artikel 7 

Al de voorgaande besluiten betreffende vaststellen onkostenvergoeding van vrijwilligers op te heffen 

met ingang van 01 maart 2018. 

 

 

NOTULEN 

 
De burgemeester deelt mee dat de gemeente Lummen al drie toestellen heeft waarmee we al van één 

persoon het leven hebben kunnen redden. Wij breiden dan ook het aantal toestellen uit over het 

volledige grondgebied. Daarenboven wensen we ook mobiele toestellen aan te kopen. Tot slot willen 

we ook de verenigingen ondersteunen bij de aankoop van een toestel door een subsidie te verlenen, 

zowel voor de aankoop als voor het onderhoud. Op die wijze wensen we een hartveilige gemeente te 

blijven. 

 
Raadslid J. Ceyssens reageert hierop : "We zouden graag willen om nog een stapje verder te gaan en 

ook opleiding te voorzien." 

 
De burgemeester antwoordt hierop dat we op die vraag ook zullen ingaan. We willen met het Rode 

Kruis ook de nodige opleiding voorzien. 

 
OCMW-voorzitter B. Carlier geeft aan dat vanaf zes kandidaten het Rode Kruis een opleiding geeft. 

 
Raadslid S. Coenen vraagt of we sport- en jeugdtrainers ook de klassieke reanimatie-oefeningen 

kunnen aanleren? Het is een gave die mensen voortdurend moeten herhalen. 

 
Burgemeester Wouters antwoordt dat dit mee in het lessenpakket voor de opleiding van trainers zit en 

dat trouwens alle verenigingen van dat aanbod gebruik kunnen maken. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 

Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 
Artikel 1 

De raad keurt het bestek opgesteld in het kader van de opdracht "levering en plaatsing AED- 

toestellen" goed. 

 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3 

Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

 

 

 

Levering en plaatsing AED-toestellen: goedkeuring bestek, vaststelling 
gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's 
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 Acertys nv, Oeyvaersbosch 12 te 2630 Aartselaar 

 Vita Nova Supra nv, Vissersstraat 1/K1 te 3500 Hasselt 

 Falck Benelux nv, Bijkhoevelaan 8 te 2110 Wijnegem 

 Defib Belgium nv, Uitbreidingstraat 84/3 te 2600 Berchem 

 
 

NOTULEN 

De burgemeester licht het plan toe. 

 
Raadslid A. Goijens vraagt van wie de grond rond de kerk is? 

De burgemeester antwoordt dat deze van de gemeente is. 

Raadslid R. Moors wenst te weten of er een fietsenstalling is voorzien? 

 
Burgemeester Wouters zegt : "Ja, die is voorzien, zoals ook de voorzieningen voor mindervalide 

parkings." 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 20 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; An Goijens; Ludo Hermans; 

Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Dirk 

Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; 

Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 2 onthouding(en): Stefan Coenen; Michel Vanhoyland 

 
Artikel 1 

Het bestek voor de omgevingsaanleg aan OC De Link wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. 
 

Artikel 3 

Bovengenoemde opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau. 
 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 18 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Stefan Coenen; An Goijens; Ludo Hermans; 

Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario 

Vrancken; Luc Wouters 

- 4 onthouding(en): Koen Claes; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de prijsvraag in het kader van de opdracht "huren, monteren en demonteren 

feestverlichting handelscentrum Lummen" goed. 

 
Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de aanvaarde factuur. 

4 Omgevingsaanleg OC De Link: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze 

5 Huren, monteren en demonteren van feestverlichting voor het Gemeenteplein 
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Artikel 3 

Volgende leveranciers zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen voor deze opdracht: 

 Blachère Illumination, Rue du Fond des Fourches 41, 4041 Herstal 

 Globall concept, Rue Buisson aux Loups 7, 1400 Nivelles 

 Nice and bright, Boomgaardstraat 142, 2600 Antwerpen 

 Archie Trading Company, Nieuwenhovestraat 6, 8790 Waregem 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 

Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de instap in de opdracht "Raamovereenkomst: leveren van 

schoonmaakproducten en -materialen" goed. 
 

NOTULEN 

 
Raadslid M. Vanhoyland deelt het volgende mee : "Op 19 december 2016 wordt beslist om aan te 

kopen van Timmermans aan 165 EUR/m2 . Nu komt het bureau tot een schatting van 120 EUR/m2. 

Grond blijft in boekhouding staan aan de initiële aankoopprijs. Anderhalf jaar later moeten we een 

waardeverlies pakken van 25 % in vrije verkoop. We zitten hier toch allemaal om de belangen van de 

gemeente Lummen te bewaken. Als dit mijn eigendom is, dan zou ik niet bereid zijn om die te 

verkopen aan 120 EUR/m2. Gaan we het openbaar verkopen en wanneer mag de notaris die akte 

verlijden?" 

 
Schepen W. Vangeel zegt hierop: "Timmermans had een peststrook. Deze moest aangekocht 

worden." 

 
De burgemeester deelt mee dat de schatter beëdigd is als onafhankelijk schatter, dus vandaar dat we 

zijn visie volgen. We willen daar maximale publiciteit aan geven om de verkoop zo lonend mogelijk te 

maken. 

 
Raadslid M. Vanhoyland vraagt waarom men elk perceel niet wat ruimer gemaakt heeft. 

 
Burgemeester Wouters verduidelijkt dat op één perceel er een terugloopstrook gerespecteerd dient te 

worden. 

 
Schepen W. Vangeel voegt hieraan toe dat de percelen niet zo gunstig gelegen zijn, vandaar de niet 

zo gunstige schatting. 

 
Raadslid J. Ceyssens stelt vast dat het om grote bouwgronden gaat. Hij zegt : "Waarom is er niet 

gekozen voor 6 halfopen percelen ? Dan zouden de percelen kleiner en de huizen goedkoper zijn 

waardoor meer mensen aan een woning zouden geraken." 

 
De burgemeester licht toe dat men rekening heeft gehouden met de omliggende bebouwing. 

Eventueel zou iemand met dieren hier ook terecht kunnen. 

Samenaankoop schoonmaakproducten en -materialen: goedkeuring instap 
raamovereenkomst 

6 

Verkaveling Genenbos : organisatie openbare verkoop percelen, gelegen langs 
de Genenbosstraat 

7 
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Raadslid K. Claes merkt op dat er maar één stuk 20 meter breed is, dus men kan geen halfopen 

bebouwingen realiseren. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 13 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle 

Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 5 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens; Stefan Coenen; Niels Schoofs; Hans Suffeleers; Michel 

Vanhoyland 

- 4 onthouding(en): Koen Claes; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad is principieel akkoord om de procedure te starten om de loten van verkaveling 

Genenbos te verkopen middels een openbare verkoop door notaris Lambrecht in de maand juni 2018. 

 
Artikel 2 

De gemeenteraad is akkoord om, indien de openbare verkoop niet het gewenste bedrag oplevert, 

over te stappen naar een onderhandse verkoop. 

 
Artikel 3 

De openbare verkoop te laten organiseren door notaris Lambrecht, en de gemeentesecretaris en de 

burgemeester te machtigen om de akte, hieruit voortvloeiend, te ondertekenen. 
 

 

NOTULEN 

 
Raadslid J. Ceyssens vraagt wat extra toelichting omtrent de visie van Lummen. Er wordt de vraag 

gesteld waarom er geen advies aan de Lijn is gevraagd met het oog op het creëeren van openbaar 

vervoer. Verder zou het raadslid willen weten wat het standpunt van de gemeente over de Groene 

Delle is. 

 
De burgemeester antwoordt dat de gemeente zijn visie rond de Lijn voldoende ondersteunt. Op vlak 

van openbaar vervoer zijn we als gemeente goed bediend, met uitzondering van Rekhoven. Een 

vraag die bij de burgemeester opkomt is wat het standpunt van Groen Lummen is rond de Groene 

Delle. 

 
Raadslid J. Ceyssens geeft aan dat zij nooit voorstander zijn geweest om zones te gaan herinkleuren. 

Hij wil alleen het advies kennen van Lummen omtrent de Groene Delle. Hij weet dat de gemeenteweg 

dient aangepast te worden aan een gewestweg. Ze vragen zich af waarom er ook niet aangekaart is 

om het openbaar vervoer te ontsluiten. 

 
Hierop reageert de burgemeester als volgt : "Wij hebben geen advies gegeven op het plan MER. In 

2008 heeft het ENA een plan MER laten organiseren om te kijken wat er nog mogelijk was. Daar is de 

zoekzone Zolder-Zuid uitgekomen. Wij hebben als bemerking meegegeven dat de Dellestraat dient 

opgewaardeerd te worden tot gewestweg. Het Vlaams gewest is al heel lang aan dit dossier bezig 

maar er is geen vooruitgang, vandaar dat we het in dit kader opnieuw op tafel gooien. Wij hopen dan 

ook dat het Vlaamse gewest hierin haar verantwoordelijkheid gaat nemen. Bovendien willen we niet 

dat de huidige ontwikkeling die op til is, een toekomstige ontwikkeling voor wat betreft de ontsluiting 

van het het grondgebied van Lummen in een toekomstig scenario zal belemmeren." 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de vraagstelling van raadslid J. Ceyssens. 
 

Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens over het advies over het Plan Mer 
industriezone Zolder-Zuid (Groen Delle) 

8 
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NOTULEN 

 
Raadslid J. Ceyssens is van mening dat de gemeente haar stem moet laten horen in duurzame 

energie. Het convenant of Mayors stond ook in Lummen hoog op de agenda. Het charter is ontstaan 

na de ramp in Fukushima. Vandaar dat zij vragen om het charter mee te ondertekenen als één van de 

eerste gemeenten in België. 

 
Schepen W. Vangeel reageert dat dit an sich minder impact heeft dan bijvoorbeeld de 

statiegeldalliantie. De standpunten van de nationale partijen zijn intussen ook gekend. De gemeente 

kan dat dus ondersteunen maar wil wel niet op de barricaden gaan staan. De principes kunnen door 

de gemeente als meerderheid wel onderschreven worden. 

 
Burgemeester Wouters reageert dat men die zaken kan onderschrijven, maar als men niet iets 

projectmatig aanpakt blijft dat dode letter. De gemeente krijgt elke week charters in de bus. 

 
Hierop licht raadslid J. Ceyssens het volgende toe : "Dit is een verhaal waar een groot aantal mensen 

ook mee bezig zijn. En vele gemeenten in Limburg hebben er alle belang bij." 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 

Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten 

Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 stem(men) tegen: Koen Claes; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Hans 

Suffeleers 

- 2 onthouding(en): Stefan Coenen; Michel Vanhoyland 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het charter kernenergievrije gemeenten. 

 

 
21:32 - Luc Wouters, Burgemeester verlaat de zitting 

 

 

NOTULEN 

 
Schepen W. Vangeel deelt mee dat de burgemeester in het publiek gaat zitten omdat hij samen met 

zijn ouders mede-eigenaar is van een appartement in opbouw in die residentie. Er was met betrekking 

tot dit project een gratis grondafstand voorzien om de voetgangersverbinding tussen Meerlestraat en 

Wijngaardstraat te verzekeren. Deze voorwaarde stond in de bouwaanvraag en de gemeente dient 

dan ook het tracé en de grondafstand goed te keuren. 

 
BESLUIT 

Individuele stemming 

- 12 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 

Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle 

Verboven; Mario Vrancken 

- 9 onthouding(en): Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy 

Peeters; Niels Schoofs; Hans Suffeleers; Michel Vanhoyland 

Voorstel raadslid J. Ceyssens tot het ondertekenen van het charter 
"kernenergievrije gemeenten". 

9 

Tracé van de nieuwe verbindingsweg, gratis grondafstand en overdracht naar het 
openbaar domein in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op naam 
van Eric Leemans inv Glaudis ter hoogte van de Meerlestraat-Wijngaardstraat 
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Artikel 1 

Het tracé van de ontworpen wegenis in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op naam van 

Eric Leemans inv Glaudis, Vanarenberglaan 1 bus 1, 3540 Herk-de-Stad voor het aanleggen van een 

verbindingsweg vanaf de Meerlestraat naar achterliggend rustoord op de percelen afdeling 1 sectie C 

nr 2086A, 2028M, 2027M ter plaatse Meerlestraat-Wijngaardstraat, wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

Het lot 1 met een oppervlakte van 4a 55ca zoals aangeduid op het plan 7/7 Rooilijnplan, dient na 

definitieve oplevering van de wegeniswerken, riolering en de groenaanleg kosteloos overgedragen te 

worden aan de gemeente en ingelijfd te worden bij het openbaar domein. 

 

 

21:37 - Luc Wouters, Burgemeester betreedt de zitting 
 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 

Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst voor de overdracht van gevonden en achtergelaten 

voertuigen en eigendomsoverdracht aan de takeldienst Delveau goed. 
 

Artikel 2 

Een getekende overeenkomst zal bezorgd worden aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. 

 
 

NOTULEN 

 
Schepen B. Luyten deelt mee dat sinds dit jaar ook de gemeenschapsscholen aangesloten worden bij 

een ondersteuningsnetwerk. Vandaar dat OVSG voorgesteld heeft om aan te sluiten bij het 

ondersteuningsnetwerk Limburg. Het ondersteuningsnetwerk geeft extra begeleiding. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 

Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Overeenkomst voor de overdracht van gevonden en achtergelaten voertuigen en 
eigendomsoverdracht aan de takeldienst 

11 

Aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk door de gemeenteschool 
Zonnebloem 

12 
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Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 

Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

 
Artikel 1 

Gemeenteschool Zonnebloem sluit vanaf het schooljaar 2018-2019 aan bij het openbaar 

ondersteuningsnetwerk Limburg. 
 

 

NOTULEN 

 
Schepen L. Van Rode stelt vast dat men de vraag stelt bij welke vervoersregio de gemeente Lummen 

zou willen horen: Limburg of Leuven. Zij vragen om bij Limburg te blijven omdat Limburg 

waarschijnlijk de grootste vervoersregio in Vlaanderen zal worden. 

 
Raadslid M. Vanhoyland stelt de vraag waarom iemand zou kunnen overwegen om naar Leuven 

te gaan? 

 
Hierop antwoordt schepen L. Van Rode dat men gaat kijken waar de vervoersstromen op geënt zijn. 

Men geeft kans aan sommige gemeenten uit Vlaams-Brabant om naar Limburg te komen. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 18 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Stefan Coenen; Ludo Hermans; Sander 

Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth 

Theunis; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; 

Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 4 onthouding(en): Koen Claes; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters 

 
Artikel 1 

De gemeente Lummen stemt in met de toegewezen vervoerregio Limburg. 

 

 
19 maart 2018 21:46 - De voorzitter sluit de zitting 

 
 

 
de gemeentesecretaris 
Bernard Zwijzen 

 
de voorzitter Sander 
Hoogstijns 

 

voor eensluidend afschrift 
 

de gemeentesecretaris 
 

 
Bernard Zwijzen 

de voorzitter 

 
 
 
 

 
Sander Hoogstijns 

13 Basisbereikbaarheid : afbakening vervoerregio's 


