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Gemeenteraad
Notulen zitting van 26 juni 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; 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, 
Raadslid ; de heer Bernard Zwijzen, Gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
de heer Stefan Coenen, Raadslid; mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

26 juni 2017 20:01 -De voorzitter opent de openbare zitting 
26 juni 2017 20:01 -De voorzitter deelt mee dat de Mandatenlijst intussen online staat. 

OPENBARE VERGADERING

1 Verslag van de gemeenteraad van 15 mei 2017

BESLUIT

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

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 15 mei 2017 wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring jaarrekening 2015 door de gouverneur van de provincie Limburg

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van de jaarrekening 
dienstjaar 2015.

3 Kennisname van de verbintenissen 2016, die onderworpen werden aan een 
voorafgaand visum van de financieel beheerder

Artikel 1
De raad neemt kennis van de verbintenissen van 2016 waarvoor een voorafgaand visum werd 
afgeleverd.
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4 Vaststelling jaarrekening 2016

NOTULEN

Schepen Snyers licht de jaarrekening toe. Hij overloopt de diverse acties per doelstelling. Bij elke 
doelstelling licht hij de grote bedragen nader toe. Hij stelt vast dat bij de beleidsdoelstellingen 
onderwijs, opvang en jeugd buitenschoolse kinderopvang Linkhout twee maal vermeld staat?

Schepen Luyten antwoordt dat dit niet zo is, gezien het hier gaat om zowel de buitenschoolse opvang 
van Linkhout als om die van Meldert.

Raadslid Moors geeft aan dat zij betreuren dat lokale economie een zeer kleine fractie van de totale 
uitgaven is, en dat dit in de toekomst zeker moet opgetrokken worden.

 Hierop antwoordt schepen D. Snyers dat men dit cijfer met het project Charles Wellens zeker terug 
omhoog kan trekken.

Hierbij de integrale toelichting van raadslid J. Ceyssens:

Ook dit jaar hebben we aan de hand van de jaarrekening een evaluatie kunnen maken van het 
budget en hebben we een stand van zaken gekregen met betrekking tot de meerjarenplanning. 
We stellen weer vast dat het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. 
Positief is nog steeds dat we een gezonde financiële situatie hebben in de gemeente. Hiervoor 
een proficiat aan de diensten, maar ook speciale dank aan Christine voor de extra toelichting 
rond de doelstellingen. We voeren als bestuur een voorzichtig financieel beleid en dragen zorg 
voor onze fondsen. Nog niet altijd met duurzame beleggingen. Met dit jaar enkele meevallers in 
ontvangsten en minder uitgaven in de exploitatie. Dit beleid kan je je ook in vraag stellen want 
voeren we een voorzichtig beleid (financieel) of voeren we minder uit? Elk jaar wordt telkens als 
een sleuteljaar omschreven maar in de realiteit zien we minder. We moeten keuzes maken maar 
zijn het steeds de juiste? 

Dan de beleidskeuzes. 

Vrije tijd:

We ondersteunen onze cultuur en sportverenigingen goed. Het verenigingsleven is het cement 
van een samenleving en dit doen we prima. Dat ze als bestuur hier ook veel stemmen kunnen 
halen is natuurlijk meegenomen.

Onderwijs, opvang en jeugd:

Hier zijn we koploper en doen we het goed. Ook Groen vind dat je niet genoeg in jeugd, 
onderwijs en opvang kan investeren. Dit is namelijk onze toekomst.

 Lokale economie:

We moeten meer inzetten op promotie van ons motto “ADEMT NATUUR”. Ook economisch is dit 
van een absolute meerwaarde, hiermee creëer je ook jobs. Ook is het betrekken van de 
landbouw in dit verhaal van cruciaal belang en daar zien we niets gebeuren.  Fietspaden, holle en 
trage wegen, de wijers, toeristische poorten, centrumbeleving, noem maar op, dit is de toekomst 
voor Lummen. Het opwaarderen van het Charel Wellens pleintje zal hier toe bijdragen maar we 
kunnen echt veel meer met dit centrum. Jammer.

 Wonen en leven:
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Ontwikkelingen rond verkavelingen en het opmaken van de RUP’s moet veel beter. De integratie 
van sociale woningen versterkt een buurt en dus afkopen van je sociale verplichtingen is geen 
goede evolutie. En halen we zelf ons sociaal objectief als gemeente wel. We zijn nog altijd voor 
inbreiding in het centrum maar niet zomaar ad hoc. Een centrumplan geeft hier een toekomstvisie 
en die ontbreekt nog steeds. En wat betreft fietsstraten en autovrije zones laten we elke kans nog 
steeds liggen. De ruimte moet terug naar de kinderen en niet naar de auto.

Wat betreft een rechtvaardig afvalbeleid zien we de kostenbesparing voor de instap in 
Limburg.net nog niet. We hebben dit jaar wat teruggekregen maar toch. Het is nog altijd een 
platte belastingverhoging. Er moet gewoon meer druk op de producent gezet worden en niet alles 
afschuiven naar de consument, bij deze de lummenaar.

Veiligheid en verkeer:

Er komt nu eindelijk een nieuw snelheidsplan. Dit is goed maar we zien toch wel wat 
inconsistentie naar waar nu 50 km en waar nu 70 km gereden mag worden. Een gemiste kans! 
Misschien is hier een evaluatie na een jaar handig. Woonstraten, buurtwegen en plaatsen waar 
kleinere winkels zich bevinden  of  in de ruimere school omgeving moeten sowieso 50 km worden 
of het nu om een gewest- of gemeenteweg gaat. Er staan heel wat wegenwerken in de steiger 
maar geduld is ook hier toch een deugd. Veiligheid moet sowieso prioritair zijn en dan moet er 
misschien maar wat harder door geduwd worden.

Interne organisatie:

We verbeteren de communicatie met de burger door de uitbreidingen van ons E-loket maar ook 
niet vergeten dat er nog steeds ouderen zijn die hier niet mee overweg kunnen.

En dan nog dit!

Gaat het bestuur zijn aangekondigd beleid realiseren, we mogen het hopen, maar we twijfelen.We 
dachten dat het bbc deels werd ingevoerd om niet alles in het laatste jaar voor de verkiezingen uit 
te voeren maar ook hier helaas. 
Ik hoop dat we niet de hete aardappel voor ons uitschuiven en onze toekomst hypothekeren.  Er 
zijn bv: de investeringen in rioleringen die voor 2027 gerealiseerd moeten worden en de vraag is: 
gaan we klaar zijn? 

De gemeente Lummen mag bij de beteren gerekend worden maar het blijft gewoon moeilijk om een 
duidelijke toekomstvisie te zien.

 

Artikel 1
De gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen bepaalde verrichtingen en stelt de jaarrekening 2016 
vast.

Artikel 2
Dit besluit wordt samen met de jaarrekening 2016 digitaal overgemaakt aan het agentschap 
binnenlands bestuur voor goedkeuring door de gouverneur.

5 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart centrum: jaarrekening 2016– advies

NOTULEN



4/17

Raadslid M. Vanhoyland deelt zijn opinie mee als volgt: "Wij moeten andere prioriteiten hebben dan 
het financieren van de godsdienst. Wij hebben voldoende andere uitdagingen zoals de vergrijzing van 
de bevolking. Ik wil even de kerkfabriek Genenbos nader onder de loep nemen. De ontvangsten voor 
het kerkbestuur bedragen 6,60 EUR. Daartegenover staat een uitgave van meer dan 2.000 EUR. De 
verhouding tussen beiden ligt dus bedroevend laag. Wat betreft de investeringen in het patrimonium 
stel ik vast dat we het privé-patrimonium van de kerken mee subsidiëren. Ik ben weliswaar altijd de 
pleitbezorger van het geloof geweest maar vandaag moeten we, gezien de geringe opkomst, toch 
duidelijke beslissingen nemen over de structurele verliezen van de kerkfabrieken. Een eerste goede 
stap in die richting is het sluiten van een aantal kerken. Hoe staat de schepen daar zelf tegenover?"

Schepen D. Snyers antwoordt dat hij hieraan niets heeft toe te voegen en bedankt raadslid 
Vanhoyland voor zijn tussenkomst.

Raadslid H. Suffeleers vraagt hoever het staat met het kerkenplan?

Hierop antwoordt schepen Snyers dat er in deze legislatuur geen nieuw kerkenplan zal komen, maar 
dat het centraal kerkbestuur op dit moment een nieuw kerkenplan aan het voorbereiden is, waarna 
men zal kunnen bekijken of men de visie in het toekomstige meerjarenplan kan opnemen.

Raadslid J. Ceyssens stelt aan schepen Snyers de vraag hoe de rekeningen gecontroleerd worden als 
hij samenzit met het centraal kerkbestuur, en of die effectief nagekeken worden?

Hierop antwoordt schepen Snyers dat de financiële dienst wel degelijk die rekeningen nakijkt. 
Bovendien hebben we in het begin van de legislatuur afgesproken dat er een verlaagd plafond kwam 
op de uitgaven. We zullen de volgende legislatuur verder bekijken of we het maximum-plafond nog 
verder kunnen verlagen.

Raadslid Ceyssens vraagt of er nooit voorgesteld is om de kerkfabrieken te laten fusioneren en op die 
manier een efficiëntiewinst te boeken?

Volgens schepen Snyers zal het zeker zover komen, want wij stellen voor de eerste keer vast dat de 
kerkfabrieken hun investeringen beginnen de financieren met eigen middelen.

Raadslid Vanhoyland repliceert: "Alle bestuurders binnen de kerkfabrieken zijn lid van de Lummense 
gemeenschap. Zij kunnen een actieve bijdrage doen om de financiën te saneren. Het stoort mij ook 
dat u een afwachtende houding inneemt in de opmaak van het kerkenplan want wij zouden liefst 
hebben dat de cijfers nog naar beneden gaan. Nu weten de bestuurders dat ze vrij het vastgelegde 
budget van 130.000 EUR kunnen besteden".

Raadslid N.schoofs merkt op dat de cijfers van Thiewinkel er niet bijstaan, en vraagt of hiervoor een 
reden is?

Schepen Snyers antwoordt dat deze later zullen ingediend worden.

De burgemeester concludeert : "De bestuurders werken er keihard voor en draaien elke euro om. Dus 
ik volg raadslid Vanhoyland totaal niet in zijn redenering. De bestuurders zijn zich zeer bewust van de 
wijze waarop er aan financieel beheer moet gedaan worden".

 

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

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart 
centrum.

Artikel 2
Deze beslissing aan de kerkfabriek en aan de provinciegouverneur over te maken via Religiopoint.  

6 Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos: jaarrekening 2016 – advies

BESLUIT

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

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos.

Artikel 2
Deze beslissing aan de kerkfabriek en aan de provinciegouverneur over te maken via Religiopoint.

7 Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: jaarrekening 2016– advies

BESLUIT

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

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert.

Artikel 2
Deze beslissing aan de kerkfabriek en aan de provinciegouverneur over te maken via Religiopoint.

8 Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout: jaarrekening 2016 – advies

BESLUIT

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

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout.

Artikel 2
Deze beslissing aan de kerkfabriek en aan de provinciegouverneur over te maken via Religiopoint.

9 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen: budgetwijziging 2017

BESLUIT

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

Artikel 1
De budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen, vastgesteld door 
de kerkraad op 20 april 2017, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt via Religiopoint aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen, het centraal kerkbestuur en het erkend representatief 
orgaan.

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

BESLUIT

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

Artikel 1
De basisakte tussen Hooyberghs NV en de gemeente Lummen in kader van de verkoop van de 
grondaandelen assistentiewoningen Meldert goed te keuren.

Artikel 2
De grondaandelen voor de serviceflats te verkopen conform de oppervlaktes op het genoemde 
opmetingsplan, de duizendsten zoals bepaald in de genoemde basisakte. 
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Artikel 3
De burgemeester en de secretaris te machtigen om, in naam van het gemeentebestuur, de 
ontwerpakte zoals overgemaakt door notaris Coppens te Vosselaar, te ondertekenen.

Artikel 4
De burgemeester, de secretaris en de financieel beheerder te machtigen om, in naam van het 
gemeentebestuur, alle akten voortkomende uit deze basisakte, te ondertekenen.

11 Verkaveling Jenkins: organisatie openbare verkoop overblijvende percelen 

NOTULEN

Raadslid A. Goijens vraagt wat de oorzaak is van het feit dat de verkoop niet zo vlot verloopt?

De burgemeester antwoordt dat men waarschijnlijk de verkoopsvoorwaarden wat te streng vindt, 
alhoewel men nochtans voldoende kansen gegeven heeft voor diegenen die binnen een bepaalde 
termijn willen bouwen.

"Hoe zit het met de vastgelegde waarde van de percelen?" wenst raadslid J. Ceyssens te weten.

Burgemeester Wouters deelt mee dat onze prijs 15.000 EUR lager ligt dan de prijs van een privékavel.

Raadslid M. Vanhoyland vraagt of dezelfde voorwaarden van toepassing blijven bij de openbare 
verkoop?

Neen, antwoordt de burgemeester, maar het perceel zal minimum 15.000 EUR duurder verkocht 
worden in het kader van een openbare verkoop.

BESLUIT

Individuele stemming
- 18 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 
Mardulier; Andre Neskens; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Guy Vaes; Lars Van Rode; 
Maggi Van der Eycken; 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 is principieel akkoord om de overblijvende percelen Jenkins openbaar te verkopen 
en deze verkoop te laten plaatsvinden in de maand september 2017.

Artikel 2
De openbare verkoop te laten organiseren door notaris Lambrecht, en de gemeentesecretaris en de 
burgemeester te machtigen om de akte, hieruit voortvloeiend, te ondertekenen.

12 Kosteloze grondovername van lot 1b, zijnde deel van perceel 1 C 1875H ter 
plaatse Vandermarckestraat en overdracht naar openbaar domein

BESLUIT

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

Artikel 1
De kosteloze overdracht van het lot 1b (deel van perceel 1 C 1875h en 21ca groot volgens 
opmetingsplan dd. 19/5/2016 opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer) door het Vlaams 
Gewest - Agentschap Wegen en Verkeer aan de gemeente wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De heer Jacques Geerdens, Vlaams Commissaris, Afdeling Vastgoedtransacties, wordt gemachtigd de 
akte tot kosteloze grondoverdracht van het lot 1b te ondertekenen namens de gemeente Lummen.

Artikel 3
Het lot 1b wordt na kosteloze overname gevoegd bij het openbaar wegdomein.

13 Definitieve vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
afschaffing deel van voetweg nr 87

NOTULEN

Raadslid Moors wil weten wie de aanvrager is?

Burgemeester Wouters deelt mee dat dit de eigenaar is van het naastliggende perceel.

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad stelt voor om de buurtweg nr 87 in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen 
gedeeltelijk af te schaffen zoals weergegeven op de plannen van Intertopo, Halensebaan 68B te 3290 
Diest d.d. 2 februari 2017.

Artikel 2
De deputatie zal verzocht worden om te beslissen over de afschaffing van een gedeelte van buurtweg 
nr 87 uit de Atlas van de Buurtwegen, zoals weergegeven op de plannen van Intertopo, Halensebaan 
68B te 3290 Diest d.d. 2 februari 2017.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

14 Definitieve vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
afschaffing van voetweg nr 81

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

Artikel 1
De gemeenteraad stelt voor om de voetweg nr 81 in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen, zoals 
in rood aangeduid op plan, af te schaffen.

Artikel 2
De deputatie zal verzocht worden om te beslissen over deze afschaffing van de voetweg nr 81 uit de 
Atlas van de Buurtwegen, zoals in rood aangeduid op plan.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

15 Definitieve vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
verlegging deel van voetweg nr 167 te Lummen

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad stelt voor om een deel van de voetweg nr 167 in de Atlas van de Buurtwegen van 
Lummen gedeeltelijk te verleggen zoals weergegeven op plan van landmeter-expert Rik Claes, 
Schansstraat 53/1 te 3550 Heusden-Zolder d.d. 1 maart 2017.

Artikel 2
De deputatie zal verzocht worden om te beslissen over de verlegging van een deel van de voetweg nr 
167 uit de Atlas van de Buurtwegen, zoals weergegeven op plan van landmeter-expert Rik Claes, 
Schansstraat 53/1 te 3550 Heusden-Zolder d.d. 1 maart 2017.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

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

BESLUIT

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

Artikel 1
'Arenbergstraat' 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 3 e 
Afdeling, sectie B, perceelnummer 550C, 549K, 549M, 549L ter plaatse binnengebied Linkhoutstraat-
Boogbosstraat-Hulshoekstraat-Hoekstraat.

17 Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen 

BESLUIT

Individuele stemming
- 18 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 
Mardulier; Andre Neskens; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Guy Vaes; Lars Van Rode; 
Maggi Van der Eycken; 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 de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goed. 
Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.  

Artikel 2
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.

Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken 
uitvoert op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 3
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 19 april 2002) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing 
wordt.  

Artikel 4
Dit besluit wordt opgestuurd aan: 

 de bestendige deputatie van de provincieraad;
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
 de toezichthoudende overheid;
 de VVSG vzw.

18 Projectvoorstel intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen - Wonen 
in West-Limburg 2018-2019

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het geformuleerde projectvoorstel voor een verderzetting van het 
project Wonen in West-Limburg onder de nieuwe subsidieregeling.

Artikel 2
Dit besluit wordt samen met de projectaanvraag verzonden naar de Vlaamse Overheid.

19 Addendum bij concessieovereenkomst cafetaria sportcomplex Vijfsprong

NOTULEN

Schepen Vangeel licht toe dat de concessievergoeding met 50 % wordt verminderd naar aanleiding 
van de renovatiewerken.

Raadslid H. Suffeleers vraagt wie de aannemer is van het project?

Hierop antwoordt schepen Vangeel dat de gunning gebeurt binnen een tweetal weken, maar dat men 
alleszins streeft om tegen het ramingbedrag te gunnen.

Raadslid Suffeleers wenst te weten wat de boetes zijn als de aannemer zijn timing niet haalt?

"Die boetes worden duidelijk gestipuleerd in het bestek", deelt schepen Vangeel mee.

 

BESLUIT

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

Artikel 1
Het addendum bij de concessieovereenkomst cafetaria sportcomplex Vijfsprong wordt goedgekeurd. 

Artikel 2
De burgemeester en secretaris worden gemachtigd om het addendum te ondertekenen. 

20 Dienstverleningsovereenkomst voor het gebruik van de sporthal van O.C. Sint-
Ferdinand

NOTULEN

Schepen Vangeel licht toe dat de huurovereenkomst voor het gebruik van de sporthal hernieuwd moet 
worden, want O.C. St-Ferdinand is BTW-plichtig, de huurprijs stijgt en daarom dringt een hernieuwing 
zich op. 
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Raadslid A. Goijens merkt op dat de huurprijs stijgt, maar er zijn geen douches meer, hetgeen 
betekent dat we minder krijgen voor meer geld.

Dit wordt bevestigd door schepen W. Vangeel, maar verduidelijkt dit als volgt: "De verenigingen gaan 
dat niet voelen. De meerprijs is ten koste van de gemeente maar in het verleden moesten we meer 
uren betalen en nu, met het verminderende aantal uren, komen we toch een stuk lager uit wat betreft 
de kostprijs." 

BESLUIT

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

Artikel 1
De dienstverleningsovereenkomst met O.C. Sint-Ferdinand voor het gebruik van de sporthal wordt 
goedgekeurd. 

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

21 Aansluiting van de gemeenteschool de  Zonnebloem bij een 
ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 2017-2018

NOTULEN

Schepen B. Luyten licht uitgebreid het punt toe: "Het schoolbestuur van een school voor gewoon 
basisonderwijs moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het M-
decreet verder te begeleiden en hun expertise samen te brengen met het oog op het ondersteunen 
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften alsook hun leraars. De scholen voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs moeten uiterlijk op 30 juni 2017 meedelen aan het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het schooljaar 2017-2018. 
Indien ze hieraan niet voldoen, ontvangen ze geen ondersteuning. De Zonnebloem zal daarom 
aansluiting zoeken bij het ondersteuningsnetwerk De Kempen".

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt de aansluiting van de Zonnebloem bij het ondersteuningsnetwerk De Kempen vanaf het 
schooljaar 2017-2018 goed.
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22 Overeenkomst inzake de voortgangstoets bindend sociaal objectief - 
Kennisneming

NOTULEN

De burgemeester licht het punt toe: “Wij realiseren op dit moment niet het sociaal objectief, onder 
meer omdat de Kantonnale Bouwmaatschappij haar project tot op heden nog niet gerealiseerd heeft. 
Wij hebben echter een plan overgemaakt hoe we het sociaal objectief in de toekomst wensen te 
realiseren, en dit dus via de Kantonnale Bouwmaatschappij en het SVPWL”.

Raadslid Ceyssens vraagt hoe men garandeert  dat de samenwerking ook effectief zal werken?

Burgemeester Wouters antwoordt dat men een bureau heeft aangesteld dat de stedenbouwkundige 
totaalvisie zal uitwerken, hetgeen toch iets is waar iedereen vertrouwen in heeft en de verschillende 
partners streven naar een gezamenlijk doel, wat betekent dat in die zin de neuzen in dezelfde richting 
staan.

Ook raadslid M. Vanhoyland geeft aan raadslid Ceyssens bij te treden in het engagement van 
sommige partners, want er is nog steeds geen garantie dat het project gefinancierd kan geraakt 
worden door de KBM.

De burgemeester vraagt hoe raadslid Vanhoyland dan dit sociaal objectief zou invullen?

Raadslid Vanhoyland geeft toe dat men inderdaad niet anders kan, maar voegt hieraan toe dat 
iedereen aanvoelt aan dat men afhankelijk is van derden partners, waarvan men enkel kan hopen dat 
zij hun beloften ook nakomen.

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Kantonnale 
Bouwmaatschappij Beringen, het sociaal verhuurkantoor SVPWL en de gemeente en OCMW Lummen 
ter realisatie van het bindend sociaal objectief voor de periode 2017-2019, zoals opgenomen in 
bijlage, goed.

Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst wordt naar de Vlaamse Overheid toegezonden.

23 Hulpverleningszone Zuid-West Limburg : beslissing goedkeuring provinciaal 
horecareglement

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het provinciaal horecareglement van de 
Limburgse hulpverleningszones door de Zoneraad Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg en laat het 
reglement ook op de website van de gemeente Lummen publiceren.
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24 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het 
snelheidsplan - aanpassing

NOTULEN

Schepen Vanrode licht de aanpassing in het snelheidsplan toe. Hij schetst de evolutie van het plan 
doorheen de jaren. Uit de resultaten van een enquête blijkt dat mensen vooral 50 km/u in hun eigen 
straat wensen. Er werd rekening gehouden met de resultaten hiervan. Bedoeling is om het 
snelheidsplan vanaf 1 september effectief in te voeren.

Raadslid Ceyssens deelt mee dat hij het plan helemaal volgt en is blij dat de aanpassingen er zullen 
komen. Hij begrijpt echter niet dat de Groenlarenstraat nog 70 km/u blijft in een zone die quasi 
volledig in een zone  50 km/u ligt.

Schepen L. Van Rode antwoordt dat dat één van de zaken is die uit de enquête kwam.

Volgens raadslid Ceyssens moet men dan zijn gezond verstand gebruiken, want hij vindt dit niet 
kunnen.

Hieraan voegt raadslid M. Vanhoyland toe: "Ik wens de schepen te bedanken voor de vooruitgang 
maar ik heb dezelfde bemerking als raadslid Ceysssens over de Groenlarenstraat. Het gezond verstand 
is hier zoek. Het zijn eigenlijk de mensen rond de tafel die een mandaat gekregen hebben om het 
snelheidsplan vast te stellen en waar nodig een overruling te doen op basis van het gezond verstand. 
Ik heb een bijkomende opmerking naar de Zelemsebaan. Daar zou ik voorstellen om een structurele 
ingreep te doen want de bebouwbare zone dateert nog vanuit de tijd dat er weinig woningen waren. 
Door de bebouwing en het gebrek aan fietspaden ontstaat er een probleem van schoolverkeer door 
de kinderen van de jonge gezinnen aldaar. Ik wil verwijzen naar Zelem waar een plakkaat bebouwde 
woningen van bij de eerste woning staat. Het plakkaat woonzone van Meldert zou eigen moeten staan 
aan het begin van de gemeentegrens. De veiligheid van zwakke weggebruikers primeert immers op 
het doorgaande verkeer".

Raadslid G. Vaes merkt op dat de manier waarop de baan opgebouwd is toch uitnodigt tot sneller 
rijden en dat men, ondanks een snelheidsverbod, daar toch aan een hogere snelheid voorbij zal 
komen.

Raadslid R. Moors stelt de vraag waarom er niet gedacht wordt om fietspaden aan te leggen in plaats 
van vertragingsstructuren te bouwen?

Schepen Van Rode antwoordt hierop dat elke ingreep sowieso een halfslachtige ingreep is.

De burgemeester deelt mee dat hij graag op de vraag zou ingaan als Vlaanderen de budgetten om die 
werken te financieren ter beschikking wil stellen.

Schepen Van Rode haalt aan dat de Groenlarenstraat inderdaad een twijfelgeval is, maar adviseert om 
het toch zo goed te keuren.

Ook raadslid N. Schoofs is niet tevreden en repliceert dat iemand die van Geneiken naar Meldert moet 
rijden, bijna een autostrade voor zich heeft gezien de baan daar zo breed is, en zegt dat de 
uitzonderingen kant noch wal raken.

Schepen L. Van Rode wenst als volgt te besluiten: "Het is duidelijk dat er een paar twistpunten zijn. 
Maar de infrastructuur van de wegen zou moeten aangepakt worden. Want als je op wegen als de 
Mellaerstraat 50 km/u instelt gaan mensen beginnen voorbijsteken".
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Raadslid K. Claes reageert: "Wanneer we deftige fietspaden hebben dan hoeven we die 
snelheidsbeperkingen niet in te voeren. Want 50 km/u op sommige banen is gewoon veel te 
langzaam, zeker op de verbindingswegen".  

BESLUIT

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

Artikel 1
De aanpassing van het aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het 
snelheidsplan, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

25 Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het 
aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers

BESLUIT

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

Artikel 1
De aanpassing van het aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het 
aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.

26 Inter-media:  Buitengewone Algemene Vergadering van 3 juli 2017 - vaststelling 
mandaat gemeentelijk afgevaardigde 

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey 
Mardulier; Andre Neskens; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Guy Vaes; Lars Van Rode; 
Maggi Van der Eycken; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc 
Wouters
- 5 onthouding(en): Koen Claes; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel Vanhoyland
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Artikel 1
Het agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 3 juli 2017, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 22 mei 2017, wordt op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota goedgekeurd.

Artikel 2
De aangeduide vertegenwoordiger, de heer Lars Van Rode, schepen, wonende te 3560 Lummen, 
Fonteinstraat 4 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger de heer Mario Vrancken, schepen, 
wonende te 3560 Lummen, Nieuwstraat 44) wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde 
Buitengewone Algemene Vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
Inter-media, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering.

27 Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): 
aanduiding afgevaardigde voor de Algemene Vergadering op 23 juni 2017 en 
vaststelling mandaat - kennisgeving beslissing college

Artikel 1
Kennisname van de beslissing van het schepencollege van 30 mei 2017 dat op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota’s de agendapunten van de gewone vergadering d.d. 23 juni 2017 van 
de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 
Limburg heeft goedgekeurd.

Werden als vertegenwoordiger, resp. plaatsvervanger aangeduid: raadslid J. Mardulier, wonende te 
3560 Lummen, Meldertsebaan 40 en schepen L. Van Rode, wonende te 3560 Lummen, Fonteinstraat 
4.

Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.

26 juni 2017 21:42 - De voorzitter sluit de zitting
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