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dagorde Gemeenteraad
van 22 oktober 2018 om 20:00

OPENBARE VERGADERING
 
1 2018_GR_00165

Verslag van de gemeenteraad van 10 september 2018 

Het verslag van de gemeenteraad van 10 september 2018 dient goedgekeurd te worden. 

2 2018_GR_00158

Budgetwijziging 2018 - 2

De budgetwijziging wordt vooral aangevraagd omwille van:

- verwerking van het gecumuleerd budgettaire resultaat van de rekening 2017 in het budget 2018.

- verhogen budget voor de actie "2018140164 opwaardering van de handel-as in het centrum". 
Door de kosten van de archeologienota was er onvoldoende budget voor de uitvoering van het 
voorziene paviljoen en brug op het Charles Wellensplein". (+156.500)

- verhogen budget voor de actie "2018160041 zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen". In de 
kerktoren van Lummen centrum dienen dringende onderhoudswerken uitgevoerd te worden. 
(+80.000)

Deze investeringen worden gefinancierd met het resultaat van de rekening 2017.

De budgetwijziging 2018-2 zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, overgemaakt worden aan 
de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het digitaal loket.
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Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van dringende werken aan de kerktoren 
Lummen Centrum

De kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is eigenaar van het schip van de kerk van Lummen 
centrum. De gemeente Lummen is eigenaar van de toren van de kerk van Lummen centrum.  

De Kerkfabriek wenst renovatiewerken uit te voeren aan de kerk.

De werken aan de toren moeten dringend gebeuren teneinde de veiligheid te garanderen.  

Het is efficiënter dat de werken aan de kerk door één van de partijen worden uitgevoerd.  

Daarom is het noodzakelijk een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de 
kerkfabriek goed te keuren.
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Beheersovereenkomst gemeente - OCMW - Goedkeuring
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De bestaande samenwerkingsovereenkomst van 2014 is door het Decreet Lokaal Bestuur op 
sommige punten achterhaald. Om tot een integratie over te kunnen gaan moet er een 
beheersovereenkomst gesloten worden tussen gemeente en OCMW.

Het ontwerp in bijlage is gebaseerd op een voorbeeld van CC Consult en gaat uit van ons 
organisatiemodel. Het is een basisovereenkomst die, naargelang de voortgang van het 
integratietraject, aangevuld kan worden met verschillende bijlagen.

De overeenkomst werd reeds door de OCMW-raad van 22/09/2018 goedgekeurd.
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Herinrichting schoolomgeving Pastoor Frederickxstraat: goedkeuring bestek en vaststelling 
gunningswijze

Voor de herinrichting van de schoolomgeving en het busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 
werd een bestek opgesteld door studiebureau Arcadis Belgium nv. 

Gunningswijze: openbare procedure (publicatie)

Gunningscriterium: prijs
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Plaatsing en gebruik van bewakingscamera's-nummerplaatlezers ANPR  op grondgebied 
Lummen ter hoogte van de Ijzerstraat op de N717

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo is van plan om te investeren in een ANPR-cameranetwerk 
op haar grondgebied. Het doel van dit netwerk is voornamelijk gericht op het ondersteunen van 
gerechtelijke en bestuurlijke onderzoeken, maar kan ook gebruikt worden voor trajectcontroles. 

Het plan van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo is om op 13 locaties ANPR-camera’s te 
plaatsen, waarvan de meeste op de grenzen van de politiezone, maar ook aan de 
oprittencomplexen van de E313 te Paal en Ham.

Twee ANPR-camera’s zullen geplaatst worden buiten het grondgebied van de politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo, waarvan één op het grondgebied van de gemeente Lummen dat 
behoort tot de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. De ANPR-camera wordt geplaatst op de N717 
ter hoogte van de Ijzerstraat om een optimale captatie van het verkeer te verwezenlijken. Deze 
ANPR-camera kan het sluipverkeer dat in de richting van Paal rijdt via de Ijzerstraat in kaart 
brengen, maar ook het instromend en uitgaand verkeer via de zijwegen van de N717 naar de 
kernen Laren, Genenbos en Meldert.

Daarnaast is deze camera ook een nuttige aanvulling op de bestaande informatie van de ANPR-
camera’s op de N717 ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314 te Lummen.

Bijkomend zal er een trajectcontrole worden ingesteld tussen de nog te plaatsen ANPR-camera 
N717/Ijzerstraat Lummen en de bestaande ANPR-camera N717 carpoolparking Lummen na een 
upgrade van deze laatste ANPR-camera.

De plaatsing van deze ANPR-camera’s is in overeenstemming met de doelstellingen opgenomen in 
het zonaal veiligheidsplan 2016-2019 van zowel de politiezone Limburg Regio Hoofdstad als van de 
politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo.

Het gebruik van deze camera’s draagt immers bij aan het verminderen van inbraken in woningen en 
handelszaken/bedrijven, aan het verminderen van diefstallen van, uit en aan voertuigen, aan het 
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verminderen van gauw- en winkeldiefstallen, aan het verminderen van criminaliteit gerelateerd aan 
drugs, en aan het verminderen van verkeersongevallen met lichamelijk letsel.

Bovendien kunnen de ANPR-camera’s een meerwaarde bieden in de aanpak van terrorisme en 
radicalisering, en bevordert het gebruik van deze camera’s een goede informatie-uitwisseling en -
doorstroming met de FGP Limburg inzake drugsgerelateerde criminaliteit, de aanpak van 
policriminele dadergroepen en rondtrekkers, en georganiseerde criminaliteit. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om positief advies hieraan te verlenen.
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Akte gratis grondafstand Vooruitzien aan de gemeente Lummen ten gevolge van een 
uitvoering van een verkavelingsvoorwaarde opgenomen in de verkaveling van de Charles 
Wellensstraat

In het kader van de verkavelingsaanvraag ter plaatse Schalbroekstraat - Charles Wellensstraat, 
heeft de gemeenteraad tijdens de zitting van 20 oktober 2014 een beslissing genomen over de 
wegenis en overdracht van de loten 17, 18 en 19. Binnen de stedenbouwkundige vergunning voor 
de bouw van de woningen van Vooruitzien werd opnieuw verwezen naar deze 
gemeenteraadbeslissing. 

In de raadsbeslissing staat echter geen machtiging opgenomen wat betreft het verlijden van de 
akte door de burgemeester en nu dus de algemeen directeur.

Daarom dient de ontwerpakte goedgekeurd te worden door de gemeenteraad met het oog op deze 
machtiging.
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Akte gratis grondafstand en overdracht voor inlijving bij het openbaar domein conform 
stedenbouwkundige vergunning ter plaatse Schulensebaan 3

Conform de stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van een appartementsgebouw, 
afgeleverd aan Van de Kreeke Speciale Technieken voor het perceel, afdeling 2 sectie D nr. 1741W 
tp. Schulensebaan 3 wordt er een gratis grondafstand voorzien voor inlijving bij het openbaar 
domein.

De raad wordt gevraagd om de kosteloze overdracht van het perceel 2/D/1741W/deel groot 37 ca 
volgens opmetingsplan de dato 11 september 2018 opgemaakt door studiebureau Aaro-Topo, St-
Truidersteenweg 17, 3540 Herk-de-Stad goed te keuren alsook de ontwerpakte goed te keuren.
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Consortium 12-12: noodhulp voor Indonesië

Het noorden van het eiland Sulawesi in Indonesië werd op 28 september 2018 getroffen door een 
zware aardbeving, gevolgd door een tsunami. Consortium 12-12 lanceert een fondsenwerving om 
de humanitaire ramp in Indonesië aan te pakken (zie bijlage). 

Bij vorige aanvragen om noodhulp heeft het college in het recente verleden het informele standpunt 
ingenomen om enkel gevolg te geven aan oproepen van het consortium 12-12, en een bedrag van 
1.000 euro per oproep te doneren. Het college heeft op 9 oktober 2018 beslist om hier een positief 
gevolg aan te geven. 

De voorzitter van de GROS heeft positief advies verleend, gesteund door de leden van de GROS:
Nu meer dan ooit moeten we vanuit Lummen deze tragedie helpen te stoppen! 
Wanneer dan opvalt dat de Indonesische overheid ‘terughoudend’ is, dan mag ook daar 
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druk uitgeoefend worden om de humanitaire ondersteuning toe te laten. Als GROS 
kunnen en willen we niet wachten op een vraag, maar dringen we aan om zo snel 
mogelijk over te gaan tot actie. Het advies is dus sterker nog dan instemmend te zijn 
met financiële steun – graag zo snel mogelijk en bovendien met een dringend verzoek 
richting overheid, via ambassade (?), om dit ook spoedig toe te laten op het terrein 
zelf. 
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Bruikleenovereenkomst schilderij Jos Damien 'Mon ami Wellens et sa famille'

De bestaande bruikleenovereenkomst is ten einde. Brigtte Wellens wenst graag dit grote werk nog 
verder uit te lenen aan het gemeentebestuur. Dit schilderij hangt momenteel op de eerste 
verdieping in de Eregalerij (naast ingang bureau Bernard Zwijzen).

De nieuwe overeenkomst werd aangepast aan de huisstijl + punt 6 'afwijking' werd aangepast. 
Brigitte Wellens wou dat er steeds een voorafgaande toestemming zou zijn bij verplaatsing van het 
werk. De rest is behouden.
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Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de algemene vergadering van 28 
november 2018

Limburg.net nodigt uit voor de Algemene Vergadering op woensdag om 18.00u in Orangerie 't 
Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen. 

Schepen Wim Vangeel werd reeds eerder aangeduid voor de hele legislatuur als 
gemeentelijkvertegenwoordiger. De heer Sander Hoogstijns werd aangeduid als plaatsvervanger.
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Limburg.net: agenda met statutenwijziging en in te nemen standpunten voor de bijzondere 
algemene vergadering van 28 november 2018

Limburg.net nodigt uit voor de Bijzondere Algemene Vergadering op woensdag om 1900u in 
Orangerie 't Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen, aansluitend na de Algemene Vergadering.

Op deze Bijzondere Algemene Vergadering staat een statutenwijziging geagendeerd.

Schepen Wim Vangeel werd reeds eerder aangeduid voor de hele legislatuur als 
gemeentelijkvertegenwoordiger. De heer Sander Hoogstijns werd aangeduid als plaatsvervanger.


