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Gemeenteraad 

Notulen zitting van 16 april 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; 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 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 

 

 
16 april 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE VERGADERING 

 

 

NOTULEN 

 
De voorzitter, S. Hoogstijns stelt voor om het stukje notulen nog toe te voegen, en de gemeenteraad 

gaat hiermee unaniem akkoord. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 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; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

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

 
Artikel 1 

Het verslag van de gemeenteraad van 19 maart 2018 wordt goedgekeurd onder voorbehoud van het 

invoegen van de notulering na goedkeuring van het verslag. 
 

 

NOTULEN 

 
De burgemeester leidt de korpschef in. 

 
Raadslid S. Coenen merkt op dat er veel parttimers zijn bijgekomen, en vraagt de visie van de politie 

hieromtrent? 

1 Verslag van de gemeenteraad van 19 maart 2018 

2 Toelichting jaarverslag 2017 door korpschef Philip Pirard 
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De korpschef P. Pirard licht toe als volgt: "Wij leggen sterk de nadruk op opleidingen die moeten 

gevolgd worden en het feit dat kandidaten effectief moeten slagen. Maar de maatschappelijke evolutie 

is nu eenmaal zo dat er mensen loopbaanonderbreking nemen. Bij de politie hebben we echter 

permanent een vast aantal mensen nodig, en wij hebben een bijzondere arbeidsorganisatie waarbij 

mensen ook ‘s nachts werken". 

 

Raadslid Coenen vraagt of dit lukt met 300 Fte’s? 

 
De heer Pirard antwoord dat dat lukt, maar dat ook zij als organisatie keuzes moeten maken, en dat 

het welzijn van de mensen echter een heel belangrijk item is geworden. 

 

"Hoe zit het met de verhouding man/vrouw in het hoger kader?" wenst raadslid Coenen te weten. 

 
De korpschef deelt mee dat sinds twee maanden de eerste vrouwelijke officier in dienst is, wat 

voor hen dus een nieuw gegeven is. Hoewel zij vroeger een tendens hebben gezien naar meer 

vrouwelijk personeel, is die nu echter afgenomen. 

 

Ook wenst raadslid S. Coenen de vergelijking van de zones op het vlak van financiële betoelaging te 

kennen. 

 

"De zones zijn ingedeeld in clusters en wij zitten in de staart van de cluster als het gaat om 

financiering. In vergelijking met een stad als Oostende (met zeventigduizend inwoners) krijgen we als 

politiezone verhoudingsgewijs een stuk minder middelen", antwoordt de heer Pirard. 

 

Raadslid Coenen verwijst naar de uitspraak van de korpschef van een vermindering van het aantal 

uren, en vraagt welke besparing dat geeft? 

 

Deze vraag licht de korpschef toe met volgend gegeven: "Men moet per overuur 25 EUR rekenen. 

Politiemensen dienen om de twee maanden de overuren weg te werken en dat betekent dat er heel 

regelmatig overuren dienen uitbetaald te worden die niet teruggenomen kunnen worden". 

 

Raadslid Coenen vraagt hoe de korpschef het budget de komende jaren ziet evolueren? 

 
Waarop de heer P. Pirard antwoordt dat dat zeker zal omhoog gaan, maar dat er ook veel afhangt 

van de federale toelage. 

 

Wordt er geïnvesteerd in niet-verplichte opleidingen, vraagt raadslid Coenen? 

Dit zal zeker het geval zijn, bevestigt de heer Pirard. 

Raadslid Coenen stelt vast dat er tijdens bouwwerven regelmatig vrachtwagens in de buurt van 

scholen zijn en stelt de vraag of het niet mogelijk is om het beleid inzake dergelijke 

verkeersproblematiek in de toekomst te adviseren? 

 

De heer Pirard zegt dat dit zeker een element is dat men volgend jaar gaat meenemen naar 

prioriteiten om ervoor te zorgen dat vrachtwagens zich correct parkeren en deelt mee dat er vorig jaar 

alleen al 10 000 Pv’s gemaakt werden inzake parkeren. 

 

Ook raadslid K. Claes gaat hierop in, waarbij hij bijvoorbeeld denkt aan de werf tegenover de notaris 

waar kinderen tussen de vrachtwagens door dienen te laveren. Hij stelde hierbij vast dat op die werf 

niks voorzien is aangaande laden of lossen, en men kan daar niet met de vrachtwagen op de werf 

rijden. 

 

De korpschef deelt mee dat de gemeente hier een reglementerende bevoegdheid in kan spelen. 
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Raadslid S. Coenen is van mening dat er in het kader van de controle op handenvrij bellen, er relatief 

weinig overtreders gepakt worden. 

 

Dit legt de korpschef uit met het gegeven dat zij de confrontatie moeten aangaan met diegene die 

aan het bellen is, en men die persoon dus op heterdaad moet kunnen betrappen. 

 

Raadslid Coenen stelt de vraag in welke mate de politie actief is op social media en op het vlak van 

illegale computercriminaliteit? 

 

De heer Pirard verklaart dat zij een procedure hadden opgestart om sociale media op te volgen in 

samenwerking met de politie van Lommel. Hij voegt hieraan toe dat Hasselt trouwens de eerste 101 is 

waar de sociale media rechtstreeks wordt gevolgd en dit 24 u op 24 u. 

 

"In welke mate is de politie digitaal aanwezig?" vraagt raadslid Coenen. 

 
Hierop antwoordt de korpschef dat hun wijkinspecteurs digitaal aan het werk zijn. Wij hebben onze 

website, onze app, communicatiediensten, Twitter, Instagram, wat aantoont dat zij dus heel veel op 

sociale media zitten. 

 

De OCMW-voorzitter merkt op dat 25% van de werknemers niet beschikbaar is volgens de cijfers, 

zoals meegedeeld door de heer Pirard. 

 

Dit wordt bevestigd door de korpschef en zegt dat dit een ingecalculeerde niet-beschikbaarheid is: 

politiemensen werken 1500 uren van de 1700 uren. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van het jaarverslag 2017 door korpschef Philip 

Pirard. 

 

 

NOTULEN 

 
Korpschef Pirard deelt mee dat gemeenten soms vergunningen afleveren aan op het eerste zicht 

legale praktijken waarbij dan uiteindelijk blijkt dat er toch een aantal illegale facetten zijn. 

 

Hieraan voegt de burgemeester toe dat dit protocolakkoord het mogelijk maakt dat de informatie- 

uitwisseling in dit verband wettelijk kan gebeuren. 

 

Raadslid S. Coenen vraagt of dat niet in tegenspraak is met het beroepsgeheim van de politieman? 

 
Dit licht de heer Pirard toe als volgt: "Vroeger werd alles doorgegeven aan het parket. Maar 

tegenwoordig worden heel wat zaken overgeheveld aan een bestuurlijke administratieve instantie. Zo 

zou de burgemeester bijvoorbeeld een illegale carwash kunnen sluiten (iets wat het parket niet meer 

kan doen) op basis van de informatie die ingevolge het protocolakkoord verkregen wordt. De 

burgemeester zou bijvoorbeeld een drugscafé kunnen sluiten op basis van informatie die hem via het 

parket gegeven wordt". 

 

Hierbij stelt raadslid M. Vanhoyland zich de vraag of het dan vroeger niet gebeurde dat er tegen 

drugshandel door het parket werd opgetreden? Dat betekent dan toch dat alle rechten systematisch 

uitgehold worden, meent hij. 

De heer Pirard weerlegt dit en zegt dat het beroepsgeheim niet wordt uitgehold, integendeel zelfs, 

want er is een wettelijk kader dat door de procureurs-generaal werd opgesteld. 

 

Burgemeester Wouters deelt mee blij te zijn dat men op deze manier vanaf nu heel wat vlotter kan 

optreden om overlast te vermijden dan in het verleden het geval was. 

3 Protocolakkoord bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid 
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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; Dirk Snyers; Hans 

Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle 

Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 2 stem(men) tegen: Stefan Coenen; Michel Vanhoyland 

- 1 onthouding(en): Niels Schoofs 

 
Artikel 1 

Het protocolakkoord bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid wordt goedgekeurd. 
 

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; Dirk Snyers; Hans 

Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle 

Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 1 stem(men) tegen: Michel Vanhoyland 

- 2 onthouding(en): Stefan Coenen; Niels Schoofs 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de korpschef van de politiezone Limburg 

Regio Hoofdstad om over te gaan tot de plaatsing van één of meerdere bewakingscamera- 

nummerplaatlezer (ANPR) op de autosnelweg op grondgebied Lummen ter hoogte van drie locaties 

aan de verkeerswisselaar E314/A2-E313/A13, zijnde 

 

 richting noord, E314/A2-E313/A13 

 richting west,  E314/A2-E313/A13 

 richting zuid, E314/A2-E313/A13 

 
Artikel 2 

De gemeenteraad verleent een positief advies om één of meerdere bewakingscamera- 

nummerplaatlezer (ANPR) op de autosnelweg op grondgebied Lummen ter hoogte van drie locaties 

aan de verkeerswisselaar E314/A2-E313/A13 te installeren en dit enkel met het oog op de hierboven 

opgesomde doeleinden. 
 

 

NOTULEN 

Schepen Snyers licht de budgetwijziging toe. 

 
Hierbij heeft raadslid J. Ceyssens volgende opmerking: "Het was handig geweest als de toelichting iets 

uitgebreider kon gegeven worden zodat we op voorhand al eens konden kijken of we al dan niet 

vragen zouden hebben. Wij worden nu ter zitting met bepaalde informatie geconfronteerd, maar dit 

zou op voorhand ook al meegedeeld kunnen worden". 

 

BESLUIT 

Plaatsing en ingebruikname van één of meerdere bewakingscamera's type ANPR 
op de autosnelweg op grondgebied Lummen ter hoogte van drie locaties aan de 
verkeerswisselaar E314/A2-E313/A13 

4 

5 Budgetwijziging 2018-1 
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Individuele stemming 

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

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

Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario 

Vrancken; Luc Wouters 

- 5 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel Vanhoyland 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2018-1 goed 

 
Artikel 2 

Dit besluit wordt samen met de goedgekeurde budgetwijziging 2018-1 overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheid. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 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; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 

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

 
Artikel 1 

Het retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend onderhoudscontract wordt 

goedgekeurd. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 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; Guy Vaes; 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 "stookplaatsrenovatie studio 

mudanza" 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: 

 

 Gielis Verwarming, Sint-Annastraat 14 te 3560 Lummen 

 Santermans, Populierenstraat 2/A te 3560 Lummen 

 Eykens Luc, Populierenstraat 68 te 3560 Lummen 

 Camps - Truibroek 19, 3945 Ham 

 CV Peeters, Industrieterrein Kanaal-Noord 1423 te 3960 Bree 

 Warmte Techniek Herbots, Kaaistraat 66 te 3580 Beringen 

Goedkeuring retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend 
onderhoudscontract 

6 

Stookplaatsrenovatie studio mudanza: goedkeuring bestek, vaststelling 
gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's 

7 
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 Kenens Jeffrey bvba, Rekhovenstraat 94 te 3560 Lummen 

 Coemans, Molemstraat 14-20 te 3560 Lummen 

 AV-Eco, Processieweg 46 te 3560 Lummen 

 Proflow, Schalbroekstraat 177 te 3560 Lummen 

 Thermoco, Klaverbladstraat 14 te Lummen 

 Jaspers Ludo, Thiewinkelstraat 5 te Lummen 

 MG Energy Technics, Harpstraat 9 te 3560 Lummen 

 Luvanco, Linkhoutstraat 162 te 3560 Lummen 
 

NOTULEN 

 
Schepen W. Vangeel deelt mee dat de overname van het oude voertuig bijkomend dient voorzien te 

worden in het bestek. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 23 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; Guy Vaes; 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 "aankoop bestelwagen met open 

laadbak en gereedschapskoffer" 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: 

 Groep JAM nv, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt 

 Gregoor Trucks nv, Toekomstlaan 17 te 2200 Herentals 

 Truck Center Frederix nv, Schemkensstraat 8, 3583 Paal 

 Garage Deboutte nv, Blanklaerstraat 5, 3290 Diest- Schaffen 

 Citrohal Sint-Truiden, 3844, Industriezone Schurhovenveld, 3800 Sint-Truiden 

 Truck Trading Limburg nv, Centrum-Zuid 1049, 3530 Houthalen-Helchteren 

 Opel Garage Boden nv, Herkenrodesingel 4, 3500 Hasselt 

 Paesmans Renault nv, Sint-Truidersteenweg 9, 3540 Herk-de-Stad 
 

 

NOTULEN 

 
De burgemeester licht het dossier toe: "Wij hadden voor de verkeersveiligheid liever de pastorij willen 

verwijderen, maar we hebben daar geen toestemming voor gekregen. Wij doen nu een projectoproep 

naar kandidaten die een mooie invulling kunnen betekenen voor de pastorij. De kandidaten dienen 

uiterlijk 3 september hun kandidatuur in te dienen". 

 

Raadslid Vanhoyland vraagt of de pastorij dus verkocht wordt tegen 150 000 EUR, waarbij het project 

Aankoop bestelwagen met open laadbak en gereedschapskoffer: goedkeuring 
bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's 

8 

9 Pastorij Meldert - goedkeuring verkoop door middel van een projectoproep 
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doorslaggevend is? 

 

Burgemeester Wouters bevestigt dat dit gegeven inderdaad klopt, en dat men een projectgroep zal 

samenstellen die de projecten moeten beoordelen. 

 

Raadslid Goijens stelt vast dat de eigenaar die koopt dus eigenaar is, maar dat hij zich moet houden 

aan de projectvoorwaarden. 

 

Raadslid Ceyssens vraagt welke garanties wij hebben op langere termijn? 

Dat kan men volgens de burgemeester op voorhand niet inschatten. 

"Er is inderdaad altijd een risico dat de uitbating op langere termijn anders ingevuld wordt", bemerkt 

raadslid Ceyssens. 

 

De burgemeester besluit dat er in ieder geval serieus zal in moeten geïnvesteerd worden, wat op zich 

al een garantie zal zijn om tot een resultaat te komen op langere termijn. 

 

Waarbij raadslid Vanhoyland wenst toe te voegen dat het nog een leefbaar project moet zijn, en dus 

het een zaak zal moeten zijn met toegevoegde waarde. 

 

De burgemeester antwoordt hierop dat men dat zal bekijken aan de kandidaturen die binnenkomen. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; 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; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 

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

- 1 onthouding(en): Johnny Ceyssens 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad is akkoord om een open oproep te organiseren met het oog op een 

kandidaatstelling voor de onderhandse verkoop van de voormalige pastorij van Meldert tegen de 

schattingsprijs van 150 000 EUR. 

 
Artikel 2 

De oproepbrochure opgesteld op 5 april 2018 wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 3 

Het College van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaten te 

onderhandelen met het oog op de verkoop van de pastorij en een ontwerpakte op te stellen die ter 

goedkeuring voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. 
 

 

NOTULEN 

 
Raadslid M. Vanhoyland zegt dat veiligheid de verantwoordelijkheid is van de secretaris en merkt op 

dat men nu iemand aanstelt? 

 

Hierop antwoordt schepen L. Van Rode dat dit inderdaad het geval is, want het zijn best externen die 

op een onafhankelijke manier het informatieveiligheidsbeleid zullen controleren. 

 

Waarbij raadslid Vanhoyland wenst te benadrukken dat men dus iemand uit de privésector in dienst 

neemt voor de informatieveiligheid? 

10 Aanwijzen van een Data Protection Officer 
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Dit weerlegt schepen L. Van Rode gezien het gaat om een veiligheidsambtenaar die werkzaam is bij 

het OCMW van Hasselt en die vrijgesteld is voor een opdracht in verschillende kleinere 

gemeentebesturen. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 19 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; Guy Vaes; 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 Gemeenteraad wijst Patrick Moonen aan als Data Protection Officer (functionaris voor 

gegevensbescherming). 
 

 

NOTULEN 

 
Raadslid J. Mardulier deelt mee dat de gemeente Lummen op 14 mei ook voor alle jeugdverenigingen 

een informatieavond over deze problematiek gaan organiseren en hij nodigt dan ook iedereen uit om 

hiernaar te komen luisteren. 

 

BESLUIT 

Individuele stemming 

- 19 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; Guy Vaes; 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 gemeenteraad keurt het informatieveiligheidsbeleid goed. 
 

NOTULEN 

 
Raadslid Suffeleers merkt op dat bonussen voor aannemers al twintig jaar niet meer bestaan, maar 

dat men wel een gunningscriterium kan maken over een boete die, per dag vertraging, kan opgelegd 

worden. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

- 19 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; Guy Vaes; 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 

 
 

11 Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid 

Goedkeuring tracé van de wegenis in de aanvraag tot omgevingsvergunning 
voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Genenbos en het 
plaatselijk verbreden van het Albertkanaal 

12 
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Artikel 1 

De raad neemt kennis van de ingediende bezwaarschriften. 

 
Artikel 2 

Gelet op het feit dat de aanvraag tot omgevingsvergunning in overeenstemming is met de Unieke 

Verantwoordingsnota van april 2016 verleent de gemeenteraad een gunstig advies over de zaak van 

de wegenis in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verhogen van de brug over het 

Albertkanaal in Genenbos mits rekening gehouden wordt met het advies van het college van 3 april jl. 
 

NOTULEN 

 
Raadslid Ceyssens verwijst naar de samensmelting van Infrax en Eandis en vraagt zich af of dat geen 

onoverzichtelijk geheel zal worden en hoe gaan wij als kleinere gemeente daar mee omgaan? Weten 

wij concreet wat zo’n samensmelting gaat inhouden? 

 

Schepen D. Snyers antwoordt dat hierover een vergadering zal worden georganiseerd begin mei, 

waarop er meer toelichting kan gegeven worden door een lid van de beheerraad. 

 

Raadslid Ceyssens vraagt, voor wat betreft de ombouw naar het hoogcalorisch gas, of dat in de 

volgende jaren kosten met zich zal meebrengen voor gemeenten en particulieren? 

 

Raadslid V. Verboven deelt mee dat de samenwerking ook tot gevolg zal moeten hebben dat de 

kosten ook voor de gebruikers zal dalen. 

 

Raadslid Ceyssens verwijst naar de ontbinding van het warmtenet Vlaanderen en wil weten of dit item 

ook binnen de samenwerking Fluvius valt? 

 

Waarop raadslid Verboven antwoordt dat dit duidelijk zal worden op de eerder vermelde vergadering. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

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

Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; 

Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 7 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Michel Vanhoyland 

 
Artikel 1 

De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg van 23 april 2018, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 1 maart 2018, worden op basis van de bekomen documenten 

goedgekeurd. 

 
Artikel 2 

De aangeduide vertegenwoordiger, heer Dirk Snyers, schepen, wonende te 3560 Lummen, 

Toekomststraat 6 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger de heer Sander Hoogstijns, raadslid, 

wonende te 3560 Lummen, Hulshoekstraat 27) wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde 

algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te 

handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 

agendapunten en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 
Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 

Infrax Limburg: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
de Algemene Vergadering van 23 april 2018 
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Infrax Limburg, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. 
 

NOTULEN 

 
Raadslid Ceyssens zegt dat men indertijd het proefproject heeft opgestart, en vraagt of wij als 

gemeente nu ook betrokken zijn? 

 

Schepen L. Van Rode licht toe: "Neen, die publieke wifi dient voor het data genereren in de 

winkelstraten. Wij hebben niet zo’n grote evenementen waar die publieke wifi op uitgerold wordt, 

denk bijvoorbeeld aan Winterland en andere evenementen. Het enige voordeel is dat men via 

intekening de rechten kunnen behouden worden voor de bandbreedte. Bijkomend zijn we uitgerust 

met 4 G via onze centrale paal aan het voormalige postgebouw. In de toekomst kan dit uiteraard 

veranderen: ik denk bijvoorbeeld aan verkeerssensoren etc... dan zou dit wel rendabel kunnen zijn". 

 

Volgens raadslid Ceyssens kan het op zich een meerwaarde zijn om publieke wifi te installeren. 

 
BESLUIT 

 
Individuele stemming 

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

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

 
Artikel 1 

De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media van 8 mei 2018, zoals opgenomen in 

de uitnodiging van 22 maart 2018, 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 

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. 
 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

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

Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; 

Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 7 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 

Schoofs; Michel Vanhoyland 

 

Inter-media: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering van 8 mei 2018 en vaststelling mandaat 
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Artikel 1 

De agendapunten van de Algemene vergadering van Inter-energa van 15 mei 2018, zoals opgenomen 

in de uitnodiging van 23 maart 2018, 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. 
 

NOTULEN 

 
Raadslid J. Ceyssens vraagt of er al voldoende rekening is gehouden met de grootte van het 

reservefonds voor de aankomende rioleringswerken, want, voegt hij hieraan toe, wij verwachten 

daaromtrent toch nog grote kosten? 

 

Schepen L. Van Rode deelt mee hieromtrent nog geen signalen te hebben ontvangen. We hebben 

intussen twee projecten die al versneld uitgevoerd worden. 

 

BESLUIT 

 
Individuele stemming 

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

Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 

Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters 

- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 

Vanhoyland 

 
Artikel 1 

De agendapunten van de Algemene vergadering van Inter-aqua van 22 mei 2018, zoals opgenomen in 

de uitnodiging van 26 maart 2018, 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. 

 

Inter-aqua: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de 
Algemene Vergadering van 22 mei 2018 
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16 april 2018 22:38 - De voorzitter sluit de zitting 

 

 
de gemeentesecretaris       de voorzitter 

Bernard Zwijzen       Sander Hoogstijns 

 
Voor eensluidend afschrift 

 
De gemeentesecretaris      de voorzitter 

 

 
Bernard Zwijzen       Sander Hoogstijns 

 
 

 

 

 


