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Gemeenteraad
Notulen zitting van 15 mei 2017

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; de heer 
Michel Vanhoyland, Raadslid; de heer Stefan Coenen, Raadslid; mevrouw Maggi Van der Eycken, 
Raadslid; mevrouw Rita Moors, Raadslid; mevrouw Veerle Verboven, Raadslid; de heer Sander 
Hoogstijns, voorzitter waarnemend; 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 Andre Neskens; de heer Bernard Zwijzen, Gemeentesecretaris

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

Verontschuldigd:
de heer Ludo Hermans, Voorzitter

15 mei 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 
15 mei 2017 20:00 -Staande de zitting  
15 mei 2017 20:00 -De voorzitter, Ludo Hermans, heeft de vraag gesteld zich te laten 
vervangen. Mevrouw Serwy heeft afstand gedaan van mandaat. Alle geloofsbrieven zijn 
aanwezig. 

HOOGDRINGENDE PUNTEN

HD 1 Onderzoek geloofsbrieven en aktename verkozenverklaring van de heer Neskens 
André als raadslid, als tijdelijke vervanging van raadslid Ludo Hermans, tijdelijk 
verhinderd 

HD 1 Onderzoek geloofsbrieven en aktename verkozenverklaring van de heer Neskens 
André als raadslid, als tijdelijke vervanging van raadslid Ludo Hermans, tijdelijk 
verhinderd 

Artikel 1
De heer André Neskens, geboren te Tienen op 30 december 1960, wonende te Molemstraat 50 /01.3, 
3560 Lummen, wordt verkozen verklaard als tijdelijk gemeenteraadslid voor de periode mei en juni 
2017, ter vervanging van raadslid Ludo Hermans, tijdelijk verhinderd.

1 Verslag van de gemeenteraad van 24 april 2017

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; 
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Stefan Coenen; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 24 april 2017 wordt goedgekeurd.

OPENBARE VERGADERING

2 Wijziging personeelskader voor het gemeentepersoneel - afdeling 
grondgebiedzaken

BESLUIT

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

Artikel 1
Het bijgevoegd personeelskader wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Dit personeelskader vervangt integraal alle voorgaande plannen. 

20:09 - Op vraag van raadslid R. Moors stelt de voorzitter punt 3 uit naar het einde van de 
vergadering om te behandelen in de gesloten zitting.

4 Snoeien en vellen bomen, uitfrezen boomstronken: goedkeuring bestek, 
vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "snoeien en vellen van bomen, uitfrezen van boomstronken" wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

 Dolmans Landscaping bvba, Nijverheidspark 8 te 3580 Beringen
 Declerck - Wouters bvba, Morgenstraat 19 te 3560 Lummen
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 Jean-Marie Henskens bvba, Gennepstraat 41 te 3545 Halen
 Klaas Ector, Fonteinstraat 15 te 3560 Lummen
 Sneyers Gerd, Hulshoekstraat 66 te 3560 Lummen
 Muffels Leon nv, Meeënweg 100 te 3600 Genk
 De Tuinboer, Infanteriestraat 11 te 3560 Lummen
 Vandervelden A., Kolisstraat 12 te 3670 Meeuwen-Gruitrode
 Fawin BVBA, Herkkantstraat 88 te 3510 Kermt

5 Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen: goedkeuring bestek en vaststelling 
gunningswijze

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking.

Artikel 3
Bovengenoemde opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau.

6 Dading in het kader van de opdracht voor het onderhoud van het gemeentelijk 
zwembad

NOTULEN

Schepen W. Vangeel licht het punt toe aan de raadsleden.

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de dading ter beëindiging van de overeenkomst tussen de gemeente Lummen 
en Engie Cofely nv in het kader van de opdracht "onderhoud zwembad" goed. 

7 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de BVBA Lumase voor de 
gemeenschappelijke aanleg van een parking achter het administratief centrum en 
de verbinding naar het Gemeenteplein
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NOTULEN

Schepen Vrancken licht het punt toe.

Raadslid J. Ceyssens vraagt of de parking een openbare parking zal worden?

Hierop antwoordt schepen L. Van Rode dat de parking enkel openbaar gesteld wordt na de werkuren, 
dus maandag vanaf 20 u en de rest van de week na de werkuren.

Raadslid Ceyssens wil weten hoe men dat zal controleren?

Schepen L. Van Rode verduidelijkt dat er een bord geplaatst wordt dat duidelijk aangeeft dat de 
parking semi-openbaar is. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Maggi Van der Eycken; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; 
Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens
- 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 BVBA Lumase voor 
de gemeenschappelijke aanleg van een parking achter het administratief centrum, de verbinding naar 
het Gemeenteplein en het binnengebied "Binnenvrijheid".

Artikel 2
De burgemeester en de secretaris te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3
Een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst te bezorgen aan BVBA Lumase,  Kempische Kaai 75 
bus 0.01, 3500 Hasselt

8 Aanleg parking achter administratief centrum en verbinding met het 
Gemeenteplein

BESLUIT

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

Artikel 1
Over te gaan tot het aanleggen van een parking achter het administratief centrum en de verbinding 
naar het Gemeenteplein. 

Artikel 2
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Het bijzonder bestek voor deze opdracht met contractuele en technische bepalingen wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht, geraamd op 135 162  EUR excl. BTW vast te leggen op het 
verbinteniskrediet onder de budgetcode 2017/2280007/1/0220 

9 Definitieve vaststelling van het RUP Woonzorgcampus

NOTULEN

Raadslid Ceyssens haalt aan dat men de Meerlestraat gebruikt voor ontsluiting en vraagt of er een 
gesprek gepland is met de Lijn om een bushalte te zetten?

De burgemesester bevestigt dat die gesprekken er zeker zijn geweest met de Lijn om een bushalte te 
plaatsen, maar dat men daar niet is op ingegaan. Hij deelt mee dat er in de verre toekomst plannen 
zijn om een bushalte in de Meerlestraat aan te leggen en dat er ook aan de nieuwe appartementen 
Bluebell een trage voetgangers/fietsersverbinding is gemaakt.

Raadslid J. Ceyssens zegt dat hij hier speciaal denkt aan de rolstoelgebruikers die moeilijk de berg op 
zullen kunnen ter plaatse. 

Raadslid S. Coenen merkt op dat het Spanjaardenplein en het bos ook mee ingekleurd is en vraagt of 
er misschien uitbreidingsplannen zijn?

Burgemeester Wouters zegt dat die mogelijkheden zeker in het RUP zitten.

Waarop raadslid Coenen vraagt of er concrete plannen zijn?

Neen, antwoordt de burgemeester: "Enkel vaag, er is een kader gecreëerd dat in het RUP omschreven 
is".

De OCMW-voorzitter, B. Carlier, deelt mee dat de bouwlagen bijvoorbeeld in dit kader zijn bepaald: 
aan de ene kant twee bouwlagen en aan de andere kant drie bouwlagen.

Raadslid Ceyssens stelt zich de vraag of dit niet meer verkeer gaat genereren naar boven?

Burgemeester Wouters bevestigt dit, maar verklaart dat men daarom ook de werken aan de 
Meerlestraat heeft laten uitvoeren.

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Woonzorgcampus’ bestaande 
uit het grafisch plan, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften, definitief vast.
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Artikel 2
Een afschrift van dit besluit en het volledige dossier worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering en 
de deputatie van de provincie Limburg.

10 Reglement voor het gebruik van een geolocatie-systeem "Tack and Trace" - 
bijlage van het arbeidsreglement

NOTULEN

Schepen W. Vangeel licht toe dat men in samenspraak met de vakbonden een reglement heeft 
uitgewerkt dat ook goedgekeurd is op het vakbondsoverleg, en dat er tevens een uitgebreide 
toelichting geweest is aan het personeel.

Raadslid J. Ceyssens vraagt of dit ook goedgekeurd is door de OCMW-raad?

Schepen Vangeel bevestigt dat het inderdaad daags te voren werd goedgekeurd onder voorbehoud 
van goedkeuring door de gemeenteraad. 

Raadslid S. Coenen merkt op dat er in punt 2.2 gestipuleerd wordt dat er geen inmenging in de 
persoonlijke levenssfeer van de werkmannen staat, maar wat als er een bestelwagen een halve dag 
aan een horecazaak staat?

Schepen Vangeel antwoordt dat men zich moet focussen op de arbeidsorganisatie en niet op wat 
iemand in zijn vrije tijd doet.

Dan hoop ik dat het gezond verstand zegeviert, zegt raadslid Coenen, en dat er geen bezwaar is om 
track & trace in te zetten bij probleemgevallen. 

Schepen W. Vangeel beaamt dat inderdaad het gezond verstand moet gelden als leidraad voor de 
toepassing. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 22 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Koen 
Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens
- 1 onthouding(en): Niels Schoofs

Artikel 1
Het reglement voor het gebruik van een geolocatie-systeem "Track and Trace" zoals opgemaakt en 
bijgevoegd goed te keuren. 

11 Vlaamse Regering: lokale islamitische  geloofsgemeenschap "Fatih moskee" in 
Beringen: start van de procedure tot intrekking van de erkenning - advies 

NOTULEN

De burgemeester geeft volgende toelichting: "Wij hebben een schrijven van minister Homans 
ontvangen in verband met de Fatih moskee in Beringen. De minister is een procedure gestart tot 
opheffing van de erkenning van de moskee en vraagt in dat verband advies aan de omliggende 
gemeentebesturen. Het schrijven is vrij vaag. Vandaar dat wij advies hebben gevraagd aan onze 
politie en zij hebben ons laten weten dat zij niet beschikken over meer informatie ter zake. Wij 
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hebben ook geen inzage in de info van de staatsveiligheid . Gelet op het feit dat we niet beschikken 
over de nodige informatie stel ik voor om hierin geen advies te geven."

Raadslid S. Coenen stelt voor om hierop schriftelijk te reageren met de mededeling dat we het 
ongepast vinden om op basis van dergelijke vage informatie te reageren, en dat dit getuigt van een 
quasi minachting voor het lokaal bestuur.

Ook raadslid R. Moors geeft haar mening: "Het lijkt me een beetje flauw om zo’n standpunt in te 
nemen. In de documenten staat duidelijk dat er advies dient gevraagd te worden aan de omliggende 
gemeenten en als men geen advies wil geven, dan kan dat. Onze fractie stelt voor om zeker negatief 
advies te geven en om de erkenning in te trekken."

Raadslid S. Coenen is deze opinie niet toegedaan en antwoordt hierop: "Men moet zich baseren op 
feiten en u komt hier te zeggen dat we op basis van wat onze minister denkt te weten, zonder ons 
bewijzen voor te leggen en zonder wederwoord van de moskee in kwestie, een oordeel moeten 
vellen?  Ik denk dat we op zijn minst het wederwoord van de betrokken moskee moeten vragen zoals 
het een democratie betaamt."

Volgens raadslid R. Moors gaat het hier om een advies waarbij de procedure helder is, en zij is ervan 
overtuigd dat de mogelijke intrekking niet op basis van lichtzinnige vaststellingen zal gebeuren.

Hierop antwoord raadslid J. Ceyssens zich volledig aan te sluiten bij het standpunt van de 
burgemeester, en we dus geen advies moeten geven omdat we over te weinig gegevens beschikken.

Raadslid A. Goijens deelt haar mening mee als volgt : "Ik denk dat we met een tweeledig probleem 
zitten. Enerzijds hebben we de brief van de minister maar ik denk dat men hier wil proberen om 
verder te gaan om na te kijken of de erkenning al dan niet ingetrokken moet worden. Ik denk dat de 
minister duidelijk elementen zal aangeven vanaf het moment dat de erkenning zal ingetrokken 
worden. Het gaat hier om een procedure en we kunnen inderdaad geen advies geven omdat we niet 
weten wat de grond van de zaak is. Maar als er elementen in het onderzoek aantonen dat er flagrante 
dingen aan de hand zijn, moeten we hiervoor begrip kunnen opbrengen."

Raadslid Coenen zegt dat, indien hij als lokale geloofsgemeenschap niet de kans zou krijgen om 
verhaal te krijgen, dat hij dit niet correct zou vinden, alsook dat hij geen advies wil geven op basis van 
een enkel vaag schrijven.

Raadslid M. Vanhoyland besluit hierbij: "Ik denk dat de burgemeester en raadslid Coenen duidelijk 
aangegeven dat het hier gaat om een totale minachting van de gemeenteraden van de vier 
aangrenzende gemeenten. Ik wil er echter wel op aandringen dat we wel advies geven in de zin dat 
we het niet pikken dat we geen elementen aangereikt krijgen om een gefundeerd advies te geven. De 
minister moet beseffen dat ze een verantwoordingsplicht heeft naar de bevolking toe. En zij neemt 
deze verantwoordelijkheid niet omwille van het feit dat ze geen informatie aan de lokale besturen 
geeft."

Raadslid R. Mors hecht wel geloof aan de informatie die zij aan ons overgemaakt heeft, en zij stelt 
dan ook voor om het punt uit te stellen.

De burgemeester antwoordt dat dit nagevraagd werd en dat we één dag te kort komen om nog een 
advies uit te brengen in de gemeenteraad van juni.

Raadslid N. Schoofs vindt dat de subsidies voor de geloofsgemeenschappen stilaan mogen uitdoven, 
ik kan NVA volgen maar de brief lijkt opgesteld door een heel slechte stagiair: zeer vaag en 
onduidelijk. Ik stel de vraag waarom er geen ongunstig advies gegeven wordt door de gemeenteraad?
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Raadslid S. Coenen repliceert: "Als men als ons als gemeenteraad vraagt om te antwoorden, dan moet 
men ons ook de nodige informatie geven waardoor we gefundeerd advies kunnen geven."

De voorzitter waarnemend S. Hoogstijns stelt als conclusie voor om geen advies te geven omdat we 
op basis van de elementen in het dossier geen oordeel kunnen vellen. 

 

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven de dato 25 april 2017 van Viceminister-president 
Liesbeth Homans.

Artikel 2
De gemeenteraad wenst geen advies te geven met betrekking tot de eventuele intrekking van de 
erkenning van de lokale geloofsgemeenschap "Fatih moskee" in Beringen omdat er op basis van de 
voorliggende elementen geen correcte inschatting van het dossier kan gemaakt worden.

12 Verkoopakte tussen Woon- en Zorg VG en de gemeente Lummen in het kader van 
het project  Zorg- en Vrijetijdscampus Meldert

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de verkoopakte in het kader van het project Zorg- en 
Vrijetijdscampus Meldert, en geeft haar goedkeuring hieraan.

Artikel 2
De burgemeester en de secretaris te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte bij notaris Lambrecht te Lummen.

13 Authentieke akte voor het vestigen van wederzijdse erfdienstbaarheden in kader 
van de ontwikkeling van een zorg- en vrijetijdscampus te Meldert

BESLUIT

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

Artikel 1
Principieel akkoord te gaan met het afsluiten van een akte voor het vestigen van wederzijdse 
erfdienstbaarheden van doorgang in het kader van dit gerealiseerde project.

Artikel 2
De burgemeester en de secretaris te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte bij notaris Lambrecht te Lummen.

14 Akte recht van opstal te verlenen door de gemeente Lummen aan Hooyberghs 
NV voor de oprichting van assistentiewoningen

NOTULEN

De burgemeester licht toe: "Het gaat om grond gelegen tegen de Pastorijstraat. Wij zijn eigenaar en 
geven recht van opstal aan Hooyberghs voor de bouw van assistentiewoningen. Dit is conform de 
samenwerkingsovereenkomst. Er dient in dit kader enkel nog opgemerkt dat Hooybergs in de plaats 
van Woon en Zorg VG gesteld wordt."

BESLUIT

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

Artikel 1
Akkoord te gaan met de opstalakte voor het verlenen van een recht van opstal aan Hooyberghs NV 
voor de oprichting van assistentiewoningen.

Artikel 2
De burgemeester en de secretaris te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte bij notaris Lambrecht te Lummen.

15 Basisakte tussen Hooyberghs NV en de gemeente Lummen in kader van de 
verkoop van de grondaandelen assistentiewoningen Meldert 

NOTULEN

De burgemeester stelt voor dit punt uit te stellen omwille van het feit dat de duizendsten niet zijn 
ingevuld.

BESLUIT

Individuele stemming
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- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de goedkeuring van de basisakte tussen Hooyberghs NV en de gemeente 
Lummen in kader van de verkoop van de grondaandelen assistentiewoningen Meldert uit te stellen 
naar de volgende raadszitting in afwachting van duidelijke informatie.

16 Goedkeuring basisakte Voortuitzien cvba - gemeente Lummen voor de bouw van 
een appartementencomplex annex kinderopvang  Kerkhofstraat 5, 3560 Lummen

NOTULEN

Schepen B. Luyten deelt mee dat volgende week maandag de voorlopige oplevering van dit project 
plaatsvindt. Op 29 mei starten we dan in het nieuwe gebouw, waarvan de officiële opening voorzien is 
op vrijdag 23 juni.

Raadslid R. Moors dacht echter dat de opening tegelijkertijd met het schoolfeest zou gebeuren?

Hierop antwoordt schepen B. Luyten als volgt: "We hebben dat gevraagd maar de ouderraad was hier 
niet mee akkoord. Er dient nog een kleine aanpassing te gebeuren rond de duizendsten van één 
perceel. De notaris heeft een aangepaste akte doorgestuurd. Ik vraag de goedkeuring voor het 
verlijden van de akte." 

 

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
De basisakte voor de bouw van een zes appartementen annex kinderopvang in de Kerkhofstraat 5, 
3560 Lummen, goed te keuren.

Artikel 2
De grondaandelen voor de appartementen te verkopen conform de oppervlaktes op het genoemde 
opmetingsplan, de duizendsten zoals bepaald in de genoemde basisakte. 

Artikel 3
De burgemeester en de secretaris te machtigen om, in naam van het gemeentebestuur, de 
ontwerpakte zoals overgemaakt door notaris Lambrecht, te ondertekenen.

17 Verkoop van een magazijn met aanhorigheden op en met grond perceel sectie A 
424 M, eigendom EDP INVEST bvba 

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

Artikel 1
De verkoop van een magazijn met aanhorigheden op en met grond , gelegen Europaweg 9, kadastraal 
Lummen 1° afdeling sectie A 424 M groot 54 a 38 ca volgens kadaster gegevens goed te keuren.

Artikel 2
De ontwerpakte voor de verkoop van dit goed zoals opgesteld door notaris Verelst goed te keuren

18 Tracé van de nieuwe wegenis in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
op naam van Gemeentebestuur Lummen voor het heraanleggen van het Charles 
Wellensplein en de Dorpsstraat

NOTULEN

Schepen L. Van Rode licht toe aan de raad dat men, vanaf het moment dat het van privaat domein 
naar openbaar domein gaat, men naar de gemeenteraad moet.

BESLUIT

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

Artikel 1
Het tracé van de ontworpen wegenis in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend 
door het Gemeentebestuur Lummen, Gemeenteplein 13 te 3560 Lummen voor het heraanleggen van 
het Charles Wellensplein en de Dorpsstraat op perceel 02e Afdeling, sectie D, perceelnummer 1646M , 
1649E , 1655E2 , 1655F2 , 1655L2 , 1646K , 1642V, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De loten 1 (deel van kadastraal perceel nr 1649E) en 2 (deel van kadastraal perceel nr 1646K), met 
een oppervlakte van respectievelijk 245,95m² en 200,50m² zoals aangeduid op het plan 1A/5 
'overdracht openbaar domein' dienen na definitieve oplevering van de infrastructuurwerken ingelijfd te 
worden bij het openbaar domein.

19 Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de realisatie van een kleine 
netuitbreiding in de Klimopstraat ter voorkoming van wateroverlast

BESLUIT

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

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de realisatie van een kleine netuitbreiding in de 
Klimopstraat ter voorkoming van wateroverlast wordt goedgekeurd.

20 Gratis grondafstand en overdracht voor inlijving bij het openbaar domein binnen 
de verkaveling op naam van Guido Engelen, Priesterse Heidestraat 88 te 3560 
Lummen, ter plaatse Priesterse Heidestraat

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
De grondafstand van het lot A (0a29ca groot) zoals voorzien binnen de aanvraag tot 
verkavelingsvergunning ingediend door de heer Guido Engelen, Priesterse Heidestraat 88 te 3560 
Lummen voor het verkavelen van het perceel in 3 loten voor open bebouwing op perceel 03e Afdeling, 
sectie B, perceelnummer 281L ter plaatse Priesterse Heidestraat 87, wordt goedgekeurd om in te 
lijven bij het openbaar domein.

Artikel 2
Deze kosteloze grondafstand dient opgenomen te worden binnen de te verlijden verkavelingsakte.

21 Goedkeuring 'Waterburchtstraat' als straatnaam voor de nieuwe wegenis binnen 
de verkavelingsaanvraag op naam van Peter Gijsen inv Geotec bvba

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 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; Maggi Van der Eycken; Rita Moors; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Niels 
Schoofs; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens

Artikel 1
'Waterburchtstraat' wordt goedgekeurd als straatnaam voor de nieuwe wegenis binnen de verkaveling 
op naam van Peter Gijsen inv Geotec bvba, Riemsterweg 117 te 3742 Riemst voor de percelen 4 e 
Afdeling, sectie D, perceelnummer 17A , 25G , 10G , 26T2 , 19B , 26V2 , 26F , 24D , 23D , 16A ter 
plaatse binnengebied Pastorijstraat-Notenstraat-Processieweg.

22 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot de openbare 
parkeerterreinen

NOTULEN

Raadslid Moors vraagt waar de vrachtwagenchauffeurs dan moeten parkeren als ze naar huis gaan?
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Hierop antwoordt schepen Van Rode dat men van oordeel is dat ze niet met hun vrachtwagen naar 
huis moeten komen, hetgeen ook het standpunt is van de ondernemersclub, waar wij volledig achter 
kunnen staan.

Maar raadslid R. Moors antwoordt hierop dat men het jammer vindt dat mensen op die manier 
uitgesloten worden om te komen werken bij een transportfirma.

"Er zijn oplossingen voor vanuit de bedrijven en we kunnen hier zelf van concurrentievervalsing 
spreken", repliceert schepen L. Van Rode.

Raadslid K. Claes reageert dat het probleem is dat de vrachtwagens juist in woonwijken staan in 
plaats van op openbare parkings, hetgeen je nu ook nog eens gaat verbieden.

Schepen L. Van Rode  antwoordt hierop dat men ziet dat vrachtwagens systematisch verschuiven naar 
openbare parkings, net omwille van het probleem dat u nu schetst.

Raadslid A. Goijen stelt de vraag wat men bijvoorbeeld doet aan de vrachtwagens die in de richting 
van Meldert geparkeerd staan?

"Dat is een zaak voor het gewest", zegt schepen Van Rode.

 

BESLUIT

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

Artikel 1
Op de parking achter de kerk in de Burggrachtstraat wordt het parkeren voorbehouden voor 
motorfietsen, personenwagens en auto's dubbel gebruik.  Dit wordt aangeduid door het bord E9b aan 
de ingang.

Artikel 2
Op de parking aan de Luman, Ringlaan, wordt het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, 
personenwagens en auto's dubbel gebruik.  Dit wordt aangeduid door het bord E9b aan de ingang.

Artikel 3
Op de parking van de bibliotheek, langs de Sportweg, wordt het parkeren voorbehouden voor 
motorfietsen, personenwagens en auto's dubbel gebruik.  Dit wordt aangeduid door het bord E9b aan 
de ingang.

Artikel 4
Op de parking achter het administratief centrum, langs langs de Pater Jacobsstraat, wordt het 
parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenwagens en auto's dubbel gebruik. Deze parking is 
voorbehouden voor het personeel van het administratief centrum op maandag van 12.30 u tot 20.30 u 



14/20

en van dinsdag tot vrijdag van 7.30 u tot 17.30 u.  Dit wordt aangeduid door het bord E9b aan de 
ingang, met onderbord.

Artikel 5
Op de parking van kerk Meldert, Meldertsebaan, wordt het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, 
personenwagens en auto's dubbel gebruik.  Dit wordt aangeduid door het bord E9b aan de ingang.

Artikel 6
Op de parking aan het Schulensmeer in de Zwarte Brugstraat wordt het parkeren voorbehouden voor 
volgende categorieën van voertuigen: 
- motorfietsen, personenwagens en auto's dubbel gebruik
- kampeerwagens.

Dit wordt ter hoogte van de ingang van de parking aangeduid door het bord E9a met onderbord Type 
VIId met de symbolen van een personenwagen en kampeerwagen. 

Artikel 7
Op de parking van de 1000-jarige eik wordt het parkeren voorbehouden voor volgende categorieën 
van voertuigen: 

- motorfietsen, personenwagens en auto's dubbel gebruik
- autocars

Dit wordt ter hoogte van de ingang van de parking aangeduid door het bord E9a met onderbord Type 
VIId met de symbolen van een personenwagen en een autocar. 

Artikel 8
Op de randparking Ringlaan in de Dr. Vanderhoeydonckstraat wordt het parkeren voorbehouden voor 
voertuigen van minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a met onderbord Type VIIa 
met opschrift < 5 ton aan de ingang.

Artikel 9
Op de parking in de Maria Van Loonstraat wordt het parkeren voorbehouden voor voertuigen van 
minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a met onderbord Type VIIa met opschrift < 
5 ton aan de ingang.

Artikel 10
Op de parking van het GCOC Oosterhof in de Dr. Vanderhoeydonckstraat wordt het parkeren 
voorbehouden voor voertuigen van minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a met 
onderbord Type VIIa met opschrift < 5 ton aan de ingang.

Artikel 11
Op de parking van het Sportcomplex aan de Sportweg wordt het parkeren voorbehouden voor 
voertuigen van minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a met onderbord Type VIIa 
met opschrift < 5 ton aan de ingang.

Artikel 12
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Op de parking voor de kerk in Linkhout, Linkhoutstraat, wordt het parkeren voorbehouden voor 
voertuigen van minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a met onderbord Type VIIa 
met opschrift < 5 ton aan de ingang.

Artikel 13
Op de parking van zaal Eikenbos, Boskestraat, wordt het parkeren voorbehouden voor voertuigen van 
minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a met onderbord Type VIIa met opschrift < 
5 ton aan de ingang.

Artikel 14
Op de parking van de Kalen Dries, Meldertsebaan, wordt het parkeren op het gedeelte voor zaal Kalen 
Dries voorbehouden voor voertuigen van minder dan 5 ton.  Dit wordt aangeduid door het bord E9a 
met onderbord Type VIIa met opschrift < 5 ton aan de ingang.

Artikel 15
Artikel 3, betreffende de tonnagebeperking, van het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 
2005 houdende maatregelen met betrekking tot het parkeren in de Demerstraat, de Schansstraat en 
de Zwarte Brugstraat wordt opgeheven.

Artikel 16
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

23 Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens betreffende recyclage van harde 
kunststoffen in Lummen

NOTULEN

Raadslid Ceyssens licht zijn vraag uitgebreid toe.

De burgemeester  zegt verrast te zijn over de vraag van raadslid Ceyssens, gezien wij sinds een jaar 
de harde kunststof al apart verzamelen in ons containerpark en we zitten aan 3,55 kg per inwoner, 
terwijl de norm op 5 kg per inwoner ligt.

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vraagstelling van raadslid J. Ceyssens.  

24 Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens of de gemeente Lummen meedoet 
aan de “Green Deal"

NOTULEN

Raadslid Ceyssens licht zijn vraag toe: "Er bestaat een website rond circulair aankopen waarop alle 
informatie met betrekking tot dit onderwerp te vinden is. Het is de bedoeling dat de gemeenten 
hierover nadenken en waar mogelijk ook hierop inspelen. Zijn we van plan om als gemeente hierop in 
te spelen?"
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Hierop antwoordt schepen W. Vangeel: "Zoals ik het begrijp, is het geen probleem om op de hoogte 
te worden gehouden van aankopen die in dit verband geschieden. We willen hier dus wel tot op 
zekere hoogte een inspanning doen."

Volgens raadslid Ceyssens kunnen we ons hierdoor positief onderscheiden.

"Maar", merkt schepen W. Vangeel op: "wij moeten hierin toch een engagement nemen."

Raadslid J. Ceyssens deelt mee dat men gewoon één of twee aankopen in dit kader dient te doen, 
maar de vraag is of we dat willen doen als gemeente.

Schepen W. Vangeel bevestigt dat als er zich een opportuniteit stelt, men daar zeker aan wil 
meedoen, maar we kunnen het moeilijk nu concreet maken. We onderschrijven wel het principe.

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vraagstelling van raadslid J. Ceyssens. 

25 Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de algemene vergadering 
van 22 juni 2017

NOTULEN

De burgemeester wenst raadslid J. Ceyssens even voorafgaand laten weten inzake de vraag die vorig 
jaar gesteld werd over het containerpark, dat we nu qua prijzen rond het gemiddelde zitten en dat dit 
dus het antwoord bevestigt dat we vorig jaar gegeven hebben.

Raadslid Ceyssens antwoordt hierop:" De zaak heeft zich inderdaad intussen gestabiliseerd. Ik had 
bijkomend een vraag over de toestand rond Bionerga. Limburg gaat investeren en men voorziet het 
nieuwe project in Beringen. Het project dat door Machiels in Remo gepland wordt, is dat voldoende 
om het project Closing The Circle te halen? Gaat dit niet in conflict komen met het project Bionerga 
Beringen?"

Waarop burgemeester Wouters zegt:"Het is inderdaad Bionerga die de verbrandingsoven in Beringen 
gaat bouwen. De verbrandingsoven van Oostende zit ook binnen Bionerga. Er zit heel wat beweging 
op Europees vlak in die zin dat de grenzen opengaan voor de verwerking van afval. Het doel is zo 
goedkoop mogelijk afval te verbranden voor de Limburgers."

Raadslid J. Ceyssens vraagt of Bionerga dan voorrang gaat krijgen op Machiels?

De burgemeester deelt mee dat Bionerga uiteraard voorrang krijgt, want het gaat hier om een verhaal 
van openbare besturen.

Raadslid Ceyssens merkt op dat het verbeterproject in beheersystemen van verpakking loopt, en 
vraagt of Limburg.net niet op zoek moetgaan naar het verbetersysteem voor het beheer van 
verpakkingen?

Het antwoord hierop van de burgemeester is dat men probeert de producent en de consument te 
sensibiliseren om zo weinig mogelijk verpakkingen te gebruiken.
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Raadslid S. Coenen wil weten hoe schepen W. Vangeel gaat stemmen over punt 11 inzake de 
dienstverleningsovereenkomst?

Schepen W. Vangeel deelt mee dat hij gaat goedkeuren op basis van de nota die in het dossier zit.

Raadslid S. Coenen uit zijn bezorgdheid:"Men praat hier over een rendement van vier procent. In 
welke mate is dit onderbouwd? Hier wordt op basis van één nota gevraagd om advies te geven. Ik 
zou in dit verband ervoor willen pleiten om  het financiële verhaal wat meer te onderbouwen naar de 
gemeenteraad toe."

Dit weerlegt de burgemeester en geeft volgende toelichting: "De rekening van limburg.net maakt deel 
uit van het dossier, inclusief de terugbetalingen. Op de website van Limburg.net staat uitgebreid te 
lezen in welke zin de raad van bestuur beslist heeft. De surplus van twintig miljoen is er gekomen 
omdat de oven in Houthalen onverwacht toch nog omwille van zijn rendement groene stroom-
certificaten heeft gekregen. Het is dan ook logisch dat Limburg.net met dat geld Bionerga 
ondersteunt, in plaats van het gewoon als belegging te gebruiken."

 

BESLUIT

Individuele stemming
- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Maggi Van der Eycken; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; 
Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens
- 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 donderdag 22 juni 2017 van de 
opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.

26 Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM): aanduiding gemeentelijke 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van 30 mei 2017

NOTULEN

Burgemeester Wouterts deelt mee dat men gisteren een heel succesvolle watersporter-dag had, en 
dat er aansluitend op de gemeenteraad van juni  ook een toelichting gegeven zal worden over het Life 
Delta project.

Raadslid S. Coenen zegt dat de resultaten van 31 000 EUR naar 71 000 EUR gaan.

"Dat heeft twee oorzaken", legt de burgemeester uit: "Er is sprake van een teruggave van het 
sectoraal fonds rond de 30 000 EUR en een factuur van 9 000 EUR die haar oorsprong vindt in de 
voorbije drie jaren. We hebben echter een verhoging van de bijdrage in de drie gemeenten die het 
gat in de toekomst moet dichtfietsen.
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Raadslid Coenen stelt vast dat er een cumul is van 220 000 overgedragen verlies en vraagt of de 
ambitie is om ooit break-even te draaien?

De burgemeester bevestigt dat dit op jaarbasis in ieder geval wel de doelstelling is, en dat men in 
2017 tot een sluitend boekjaar wenst te komen, maar de verliezen uit het verleden kan men niet 
dichtfietsen.

Raadslid M. Vanhoylend geeft zijn twijfels aan over volgend gegeven: "De roeiclub gaat inkomsten 
generen? Ik hoop het. In mijn jonge tijd aan de universiteit was ik lid van de kajak-club en ze kregen 
de boten niet vol. Roeien is niet de meest populaire sport."

De burgemeester verklaart dat de studenten in het kader van Regetta te weinig aan bod komen op 
het Albertkanaal en dat we dus in die zin wel een grote rol gaan kunnen spelen in Limburg. 

 

BESLUIT

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

Artikel 1
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering van de Opdrachthoudende 
Vereniging Schulens Meer op 30 mei 2017 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 30 mei 2017 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.

27 Cipal: uitnodiging algemene vergadering van 16 juni 2017 en vaststelling 
mandaat

NOTULEN
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Raadslid J. Mardulier deelt mee dat men een fonds heeft moeten aanleggen omwille van het feit dat 
men te veel contractuelen heeft aangeworven en de verhouding met het aantal statutairen 
scheefgetrokken is.

BESLUIT

Individuele stemming
- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Maggi Van der Eycken; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; 
Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens
- 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 Cipal van 16 juni 2017 worden goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 
van 16 juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet 
geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden 
worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan 
elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Vergadering op 15 juni 2017 - voorstel tot statutenwijziging - volmacht

NOTULEN

Raadslid J. Ceyssens heeft een vraag met betrekking tot de omvorming naar een coöperatieve: "Heeft 
de participatie betrekking op individuele projecten of is het de bedoeling dat de gemeenten het 
variabel gedeelte ter beschikking stelt van de burger?"

Hierop reageert schepen W. Vangeel met volgende mededeling:"Wij kunnen de burger inderdaad de 
kans geven, maar voorlopig gaan we niet ingaan op opportuniteiten om te participeren. Wij gaan 
alleszins niet ons kapitaal verzilveren door het te verkopen."

Raadslid A. Goijens vraagt waarom er hier geopteerd wordt voor een volmacht in plaats van iemand te 
laten gaan?

Schepen W. Vangeel legt uit dat er gewoon een notariële akte moet worden getekend en het dus 
weinig zin heeft om met vierenveertig mensen een handtekening te gaan zetten op de akte.

BESLUIT

Individuele stemming



20/20

- 15 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Dirk 
Snyers; Guy Vaes; Veerle Beckers; Maggi Van der Eycken; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; 
Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen; Andre Neskens
- 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 wxordt de statutenwijziging van Nuhma, 
die aan de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2017 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd, goedgekeurd.

Artikel 2
Aan mevrouw Kristien Hermans, medewerker van Nuhma NV, wordt mandaat verleend om op de 
algemene vergadering van 15 juni 2017 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze 
gemeenteraad over de statutenwjziging. Hiertoe wordt het volmachtformulier aangevuld en 
ondertekend.

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 
Nuhma.

15 mei 2017 22:54 - De voorzitter opent de besloten zitting
15 mei 2017 22:56 - De voorzitter sluit de zitting
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