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Gemeenteraad
Notulen zitting van 11 september 

2017

SAMENSTELLING ZITTING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; 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 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

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

Verontschuldigd:
mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; mevrouw Maggi Van der Eycken, Raadslid

11 september 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE VERGADERING

1 Verlenging mandaat van de heer Neskens André als raadslid, als vervanging van 
raadslid Ludo Hermans, tijdelijk verhinderd 

Artikel 1
Het mandaat als gemeenteraadslid van de heer André Neskens, geboren te Tienen op 30 december 
1960, wonende te Molemstraat 50 /01.3, 3560 Lummen, wordt verlengd ter vervanging van raadslid 
Ludo Hermans voor de duur van diens tijdelijke verhindering omwille van medische redenen.

2 Verslag van de gemeenteraad van 26 juni 2017

BESLUIT

Individuele stemming
- 21 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Sander Hoogstijns; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Andre Neskens; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Dirk 
Snyers; Hans Suffeleers; 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 26 juni 2017 wordt goedgekeurd.

3 Jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 OCMW-Lummen
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NOTULEN

Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoe hij het cijfer van 4,3 % kansarme kinderen moet interpreteren? 

OCMW-voorzitter B. Carlier antwoordt dat dit betekent dat er van de honderd kinderen in Lummen er 
4,3 % kansarme kinderen zijn.

"Wat zijn de criteria voor een kansarm gezin?" wil raadslid Vanhoyland graag weten.

B. Carlier licht toe: "Kind en Gezin doet huisbezoeken, er wordt gekeken naar het inkomen en andere 
criteria zoals ondermeer het opleidingsniveau".

Raadslid S. Coenen vraagt wat de kencijfers zeggen over de beleidsdoelstellingen, want op zich geven 
kencijfers geen meerwaarde, meent hij.

Hierop antwoordt de OCMW-voorzitter B. Carlier dat zij dit een interessante en bondige manier vindt 
om de beleidsdoelstellingen te omschrijven, waarover meer informatie in het jaarverslag van het 
OCMW staat.

Raadslid M. Vanhoyland stelt de vraag of men men ook intergemeentelijk de cijfers kan bekijken?

"Ieder gemeentebestuur gebruikt zijn eigen methodologie: wij baseren ons ook op de cijfers van 
Belfius", deelt B. Carlier mee.

Maar raadslid Vanhoyland vindt dat wij toch zouden moeten kijken of we binnen de algemene 
gemiddelde marge zitten.

B. Carlier repliceert dat we zeker binnen de gemiddelde cijfers voor de OCMW’s zitten en we springen 
als OCMW Lummen daar zeker niet uit. 

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 
van het OCMW-Lummen.

4 Bepaling van het begrip dagelijks bestuur en van de voorwaarden van een 
voorafgaandelijk visum van de financieel beheerder

NOTULEN

Schepen D. Snyers licht dit punt toe als volgt: "Ingevolge de nieuwe wet mogen we tot 30.000 euro 
uitgeven via aanvaarde factuur. Wij willen echter vanaf 12.500 euro alle aankopen op de 
gemeenteraad brengen. Dat betekent dat we concreet het oude bedrag van 8.500 euro optrekken tot 
12.500 euro. Wij vinden dat een aanvaardbaar bedrag".

BESLUIT

Individuele stemming
- 19 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; An Goijens; Sander Hoogstijns; 
Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Andre Neskens; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans 
Suffeleers; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario 
Vrancken; Luc Wouters
- 2 onthouding(en): Stefan Coenen; Michel Vanhoyland
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Artikel 1
De gemeenteraad besluit het begrip dagelijks bestuur als volgt te bepalen:

a. alle opdrachten die tot stand kunnen komen via een aanvaarde factuur tot een maximumbedrag 
van 12 500 EUR.

b. alle verbintenissen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar, waarvan het jaarlijks 
bedrag niet hoger is dan het bedrag dat gegund kan worden op basis van een aanvaarde factuur zoals 
vermeld in artikel 1 a. Verbintenissen die over meer dan één jaar lopen, maar zonder schade jaarlijks 
opzegbaar zijn, worden beschouwd als éénjarige verbintenissen.

Artikel 2
De volgende verbintenissen en opdrachten worden uitgesloten van een onderzoek door de financieel 
beheerder inzake wettigheid en regelmatigheid en het afleveren van een voorafgaand visum:

a. alle opdrachten en verbintenissen van dagelijks bestuur, zoals bepaald in artikel 1

b. aanstellingen van contractuele personeelsleden waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar

c. de toelagen die nominatief in het exploitatiebudget voorzien zijn of uitgekeerd worden aan de hand 
van een reglement

Artikel 3
De gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2014, betreffende de bepaling van de inhoud van het 
begrip dagelijks bestuur en van de voorwaarden van een voorafgaandelijk visum van de financieel 
beheerder, wordt opgeheven.

5 Reglement op de aanrekening van aanmaningskosten op niet-betaalde fiscale en 
niet-fiscale schulden

BESLUIT

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

Artikel 1
Voor het versturen van een aangetekende herinneringsbrief ingevolge een openstaande en opeisbare 
fiscale of niet-fiscale schuld wordt een kost van 10 euro ten laste van de schuldenaar aangerekend.

Artikel 2
Dit besluit treedt in voege vanaf 01 oktober 2017 en heft het retributiereglement van 17 oktober 2005 
betreffende de aanmaningskosten op niet-betaalde retributies op.

6 Huren, monteren en demonteren van feestverlichting voor het Gemeenteplein

NOTULEN

Raadslid Coenen vraagt of het hier gaat over extra 10.000 EUR bovenop het reeds bestaande budget?
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Schepen D. Snyers verklaart: "Inderdaad bovenop de 25.000 die we uitgeven voor armaturen in de 
deelgemeenten. Hier gaan we specifiek uitgaven doen voor het gemeenteplein. Het is de bedoeling 
dat we eventueel de toegangswegen naar het gemeenteplein, de kiosk of het gemeentehuis 
bijkomend gaan versieren".

Raadslid Coenen wil graag weten hoe men de bijkomende feestverlichting concreet ziet?

"Veel hangt af van de creativiteit van de aannemer", antwoordt schepen Snyers.

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt de technische bepalingen voor een prijsvraag goed.

Artikel 2
De raad gaat akkoord om volgende mogelijke leveranciers aan te schrijven voor deze prijsvraag:

 Blachère Illumination, Rue du Fond des Fourches 41, 4041 Herstal
 Globall concept, Rue Buisson aux Loups 7, 1400 Nivelles
 Nice and bright, Boomgaardstraat 142, 2600 Antwerpen
 Archie Trading Company, Nieuwenhovestraat 6, 8790 Waregem

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om de verdere procedure voor deze 
overheidsopdracht te voeren.

7 Levering van brandstoffen via tankkaarten: goedkeuring bestek en vaststelling 
gunningswijze

NOTULEN

Raadslid M. Vanhoyland vraagt wie concreet had ingeschreven op de vorige opdracht?

Waarop schepen W. Vangeel antwoordt dat het gaat om de firma’s Total en Q8.

BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Stefan Coenen; Sander Hoogstijns; Jeffrey 
Mardulier; Andre Neskens; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Guy Vaes; Lars Van Rode; 
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 bestek voor de opdracht "levering van brandstoffen via tankkaarten" 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.

20:41 - Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter verlaat de zitting

8 Samenaankoop aardgas: plaatsing

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 
06.07.2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik 
inzake de overheidsopdracht “Aankoop aardgas gemeenten 2018-2020 (2021)”.

Artikel 2
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking to de in artikel 1 
bedoelde overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente zal binnen de afgesloten raamovereenkomst 
vóór 30 september 2017 een opdracht plaatsen bij de firma Lampiris NV te luik. 

Artikel 3
De gemeente Lummen zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de 
keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.

Artikel 4
Het gemeentebestuur van Lummen is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen 
met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

Artikel 5
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan 
bepaald in artikel 4, is het gemeentebestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in 
verhouding tot haar aandeel in de opdracht. 

9 Samenaankoop elektriciteit: plaatsing

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 
01.06.2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Aspiravi Energy te 
Genk inzake de overheidsopdracht “Aankoop elektriciteit gemeenten 2018-2020 (2021)”.

Artikel 2
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde 
overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente zal uiterlijk op 30 september 2017 haar opdracht 
plaatsen binnen de afgesloten raamovereenkomst.

Artikel 3
De gemeente Lummen zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de 
keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.

Artikel 4
Het gemeentebestuur van Lummen is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen 
met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

Artikel 5
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan 
bepaald in artikel 4, is het gemeentebestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in 
verhouding tot haar aandeel in de opdracht. 

10 Opmaak van een ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats van Meldert:  
goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

BESLUIT

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

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "Opmaak van een ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats te 
Meldert" 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:
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 Centrum Duurzaam groen VZW Troisdorflaan 19 3600 Genk  
 Andy Malengier bvba Frezenbergstraat 29 8980 Zonnebeke
 Atelier VT, Vrijheersstraat 25 te 3980 Gingelom
 Buro Buiteninzicht, Goerenstraat 14 te 3560 Lummen
 Hosbur, Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 DSP2, Belokenstraat 6 te 3560 Lummen
 Buur, Sluisstraat 79/03.02 te 3000 Leuven
 Vectris, Vital Decosterstraat 67a/0201 te 3000 Leuven

11 Reustraat: Aanleg riolering en verbetering wegenis 

BESLUIT

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

Artikel 1
Over te gaan tot de aanleg van riolering en de verbetering van de wegenis in de Reustraat.

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

Artikel 3
De uitgaven voor de aanleg van de riolering worden tot uitputting gefinancierd met beschikbare 
middelen in het rioolfonds.

Artikel 4
De overige kosten, geraamd op 14 214,38 EUR incl BTW,  worden vastgelegd onder de actie 
"Uitbreiding nutsvoorzieningen" met budgetsleutel: 2240700/1/0620.

Artikel 5
Er wordt beroep gedaan op een maximale subsidiëring uit het het provinciale fietsfonds in het kader 
van het toeristisch fietsroutenetwerk.

12 Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens over onze reactie aan minister 
Schauvliege over de woonuitbreidingsgebieden

NOTULEN

De burgemeester beantwoordt de vraag als volgt: "We hebben van de minister een schrijven waarbij 
meegegeven werd dat we tegen 7 juli dienden te antwoorden. Het schrijven was gericht aan het 
schepencollege. Er was dus geen ruimte om naar de gemeenteraad te gaan. We hebben dat 
besproken op het college van 4 juli. Wij hebben verwezen naar het door de gemeenteraad 
goedgekeurd structuurplan,  dus in die zin hebben we ons daaraan gehouden. Wij vonden de vraag 
van minister Schauvliege algemeen gesteld, endus we hebben daar ook een algemeen antwoord op 
gegeven. Er zijn momenteel geen nieuwe criteria".



8/14

Raadslid Ceyssens vraagt of dus alles blijft zoals vastgelegd binnen het gemeentelijk structuurplan?

Hetgeen bevestigd wordt door burgemeester Wouters. 

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

13 Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens in het kader van de start van het 
openbaar onderzoek over de ontsluiting van de insteekhaven te Lummen

NOTULEN

Schepen L. Van Rode licht toe: "Op 30 juni heeft de Vlaamse regering dit beslist en zijn wij van de 
opstart van het openbaar onderzoek in kennis gesteld. Er is hierover voorafgaandelijk niet 
gecommuniceerd. Er werd dus inderhaast elke actor bijeen geroepen en we hebben besloten om een 
infomarkt omtrent dit verhaal te doen en die zal plaatsvinden op 11 oktober van 14u tot 20u. De 
inwoners die in het gebied vallen zullen een bijzondere toelichting krijgen. Wij hebben zelf de brief pas 
vorige week binnengekregen van het departement omgeving. Het bericht stond in de nieuwsbrief van 
onze inwoners en zal ook in de nieuwsbrief van de gemeenteraadsleden staan. In de uiteindelijke 
keuze rond het scenario hebben wij geen inspraak gekregen. Wij hebben geen overleg met Heusden-
Zolder gehad om de eenvoudige reden dat we geen gemeenschappelijk standpunt in deze materie 
hebben. Wij hebben altijd gesteld dat, indien zo’n standpunt de procedure zou vertragen, wij hierin 
niet mee zouden gaan en zouden kiezen voor scenario 1.

Hierop reageert raadslid J. Ceyssens dat het inderdaad voor Lummen een zeer positief verhaal is en 
dat het logisch is dat Heusden-Zolder hiertegen bezwaar zal indienen. Hij begrijpt dan ook dat er 
ontsluiting zal nodig zijn en dat Vlaanderen gekozen heeft voor scenario 1, en hij vraagt zich af of we 
dan überhaupt geen inspraak hebben gehad?

De burgemeester legt uit dat het scenario gebaseerd is op heel wat voorafgaandelijk onderzoek en dat 
het een scenario is met de minste impact op de omgeving, dus in die zin kunnen we ons daar als 
gemeente natuurlijk in vinden.

Raadslid Ceysens meent dat als hij het niet op de agenda had gezet, men hierover niet had 
gesproken?

Hierop reageert burgemeester Wouters als volgt: "Als de Vlaamse regering een openbaar onderzoek 
organiseert, kunnen we het niet maken om daar geen info naar de pers over te geven. Bovendien 
werd hier regelmatig overleg gepleegd in het schepencollege en de verslagen hiervan kunnen vrij 
ingekeken worden".

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

14 Gratis grondafstand en overdracht voor inlijving bij het openbaar domein binnen 
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de verkaveling op naam van Maria Kempeneers, Dorpsstraat 1 bus C te 3560 
Lummen, ter plaatse Mangelbeekstraat

BESLUIT

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

Artikel 1
De grondafstand van het lot 3 (0a12ca groot) zoals voorzien binnen de aanvraag tot 
verkavelingsvergunning ingediend door Maria Kempeneers, Dorpsstraat 1 bus C te 3560 Lummen voor 
het verkavelen van een perceel in 2 loten voor open bebouwing op perceel 02e Afdeling, sectie D, 
perceelnummer 1927R ter plaatse Mangelbeekstraat, wordt goedgekeurd om in te lijven bij het 
openbaar domein.

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

15 Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
de afschaffing van een deel van voetweg nr 51 en voetweg nr 52 in de Atlas van 
de Buurtwegen 

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad heeft het voornemen om een deel van voetweg nr 51 en voetweg nr 52 ter plaatse 
Schoolstraat-Notenstraat, in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen af te schaffen, zoals 
weergegeven op de bijgevoegde plannen.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen.

16 Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
verlegging van een deel van voetweg nr. 57 ter plaatse Paalstraat-
Venusbergstraat

BESLUIT

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

Artikel 1
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De gemeenteraad heeft het voornemen om een deel van de voetweg nr 57 in de Atlas van de 
Buurtwegen van Lummen te verleggen, zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. 

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen.

17 Akte minnelijke onteigening voor de inneming 98 met het oog op de aanleg van 
fietspaden langs de Meldertse baan en Dikke Eikstraat 

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt de ontwerpakte 03816 -082 voor de inneming 98 opgemaakt door Vlaams Commissaris 
Stijn Menten goed en machtigt de secretaris en de burgemeester om de akte te ondertekenen. 

Artikel 2
De raad is, conform de moduleovereenkomst 71037/k 13e, akkoord om een deel van perceel 
4D133r4 , groot 22 ca,  gratis af te staan ten voordele van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Artikel 3
De raad ontslaat de hypotheekbewaarder om een ambtshalve inschrijving van de overdracht te 
nemen.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan Vlaams Commissaris Stijn Menten. 

18 Akte minnelijke onteigening voor de innemingen 23, 100 en 143 met het oog op 
de aanleg van fietspaden langs de Meldertse baan en Dikke Eikstraat 

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt de ontwerpakte 03816 -021 voor de innemingen 23,100,143 opgemaakt door Vlaams 
Commissaris Stijn Menten goed en machtigt de secretaris en de burgemeester om de akte te 
ondertekenen. 

Artikel 2
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De raad is, conform de moduleovereenkomst 71037/k 13e, akkoord om een deel van perceel 4B629t, 
groot 08 ca, een deel van perceel 4D148e, groot 18ca en een deel van perceel 1C1491 groot 07ca, 
gratis af te staan ten voordele van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Artikel 3
De raad ontslaat de hypotheekbewaarder om een ambtshalve inschrijving van de overdracht te 
nemen.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan Vlaams Commissaris Stijn Menten. 

19 Fietssnelweg Albertkanaal- Samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
Limburg en de Vlaamse Waterweg

NOTULEN

Raadslid J. Ceyssens stelt zich de vraag of het dossier insteekhaven niet een probleem gaat vormen 
indien er met dat dossier getalmd zou worden en wat als de fietssnelweg er opeens is, nog voordat de 
ontsluiting van de Kolenhaven een feit is? 

Burgemeester Wouters antwoordt hierop dat dit ongetwijfeld het geval zal zijn.

Schepen L. Van Rode licht toe: "Met dat scenario is uiteraard rekening gehouden. Men volgt het 
aanpassen van de brug van Genenbos en van zodra die talud gemaakt is, zal men starten met de 
werken aan de fietssnelweg. Zolang de nieuwe brug er niet ligt, zal de huidige brug aan de 
Kolenhaven gebruikt worden voor de fietssnelweg. Vanaf het moment dat de nieuwe ontsluiting voor 
de Kolenhaven er is, zal de fietssnelweg dat tracé volgen en zal de oude brug afgebroken worden".  

BESLUIT

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

Artikel 1
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een fietssnelweg "Albertkanaal" 
tussen de Provincie Limburg, de Vlaamse Waterweg en de gemeente Lummen wordt goedgekeurd.

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

20 Samenwerkingsovereenkomst Sint-Truiden in het kader van de GAS-bemiddeling

NOTULEN

De burgemeester licht toe: "GAS-codex is in het voorjaar goedgekeurd in de gemeenteraad. Ook voor 
minderjarigen kunnen GAS-boetes opgelegd worden en in die zin kunnen er bemiddelingsprocedures 
opgestart worden. We hebben ervoor geopteerd om in die zin in te stappen in het bemiddelingstraject 
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dat onder impuls van de stad Sint-Truiden werd opgestart en we gebruiken dan ook hun 
bemiddelingsambtenaar".

 

BESLUIT

Individuele stemming
- 14 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Sander Hoogstijns; Jeffrey Mardulier; Andre 
Neskens; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; 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 gemeenteraad is akkoord om de samenwerkingsovereenkomst met de stad Sint-Truiden in het 
kader van de GAS-bemiddeling goed te keuren.

21 Samenwerkingsverband wijk-werken

NOTULEN

Schepen D. Snyers legt uit dat men met een aantal gemeenten een intentieverklaring gesloten heeft 
met het oog op het uitwerken van het nieuwe project in het kader van het Wijkwerken en dat deze 
intentieverklaring verder uitgewerkt en verfijnd zal worden.

Raadslid H. Suffeleers vraagt wat dat betekent voor het huidig personeel dat via de oude regeling 
tewerkgesteld wordt?

Raadslid G. Vaes deelt mee dat de samenwerking met het PWA volledig wordt stopgezet. 

 

 

BESLUIT

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

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een samenwerkingsverband wijk-werken met 
de gemeenten: Ham, Leopoldsburg, Tessenderlo, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder en Beringen. 

22 BE-alert: platform voor communicatie bij noodsituaties.

NOTULEN
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De burgemeester licht het systeem toe via een korte powerpoint. Hij deelt mee dat de federale 
overheid dit platform heeft opgestart en dat de mensen zich op dit platform kunnen inschrijven via 
een website. Wij gaan hen hiervoor op verschillende manier sensibiliseren, voegt hij er aan toe.

Raadslid A. Goijens vraagt of Whatsapp ook een platform is dat gebruikt kan worden?

De burgemeester antwoordt dat dit niet kan, en dat er in het officiële platform enkel met sms wordt 
gewerkt. Hij deelt mee dat Whatsapp-groepen immers niet erkend zijn door de federale overheid.

Schepen L. Van Rode voegt hieraan toe dat het sms-systeem het meest veilige en universele systeem 
is voor dit platform.

 

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het intekenen op het BE-alert platform. 

23 Nieuwe schoolraad voor de periode 2017-2021 in de gemeenteschool De 
Zonnebloem: overeenkomst schoolbestuur-schoolraad

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt de overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad van de gemeenteschool 
De Zonnebloem voor de periode 2017-2021 goed.

24 Nascholingsplan 2017-2018 van de Zonnebloem

BESLUIT

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

Artikel 1
De raad keurt het nascholingsplan 2017-2018 van de gemeenteschool De Zonnebloem goed.

11 september 2017 22:05 - De voorzitter sluit de zitting
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de gemeentesecretaris
Bernard Zwijzen

de voorzitter wnd
Sander Hoogstijns

voor eensluitend afschrift

de gemeentesecretaris

Bernard Zwijzen

de voorzitter wnd

Sander Hoogstijns


