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College van burgemeester en 
schepenen

Zitting van 8 januari 2019

Overzichtslijst Locatie: collegezaal
Uur: 13:30

PERSONEEL & ADMINISTRATIE

Secretariaat

1 Vaststelling dagorde gemeenteraad  21 januari 2019

Vastgesteld

Vaststelling dagorde gemeenteraad 21 januari 2019.

2 Invoering CSDabs  - databank akten burgerlijke stand - overeenkomsten

Goedgekeurd

Invoering CSDabs  - databank akten burgerlijke stand - overeenkomsten

3 Procedure aanstelling financieel directeur - oproeping tot kandidaten

Kennis genomen

De procedure tot aanstelling van een financieel directeur moet opnieuw opgestart worden.

4 Concessie-aanvraag urnenveld op het kerkhof te Lummen-centrum

Goedgekeurd

Aanvraag concessie urnenveld kerkhof Lummen-centrum

Personeel

5 Personeelsbezetting sportdienst met ingang van 01 februari 2019

Goedgekeurd

In afwachting tot de aanstelling van een nieuw diensthoofd dienen afspraken vastgelegd te worden. 
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Overheidsopdrachten

6 Huur en onderhoud multifunctional printers: rechtzetting wegens materiële missing

Goedgekeurd

Een materiële vergissing in het gunningsbesluit rond de huur en onderhoud van multifunctional 
printers dd. 18 december 2018 dient rechtgezet te worden.

ORGANISATIE & INFORMATIE

GIS

7 Vergunningenregister - halfjaarlijkse bijhouding

Goedgekeurd

Kennisname van de halfjaarlijkse bijhouding van het vergunningenregister van de periode 01/07/2018 
tot en met 31/12/2018.

FINANCIËN

Financieel beheerder

8 Voorstel van Belfius om het Individueel Financieel Profiel 2018 van de gemeente 
Lummen te komen toelichten

Goedgekeurd

Belfius heeft een individueel financieel profiel 2018 opgesteld voor de gemeente Lummen op basis 
van de rekeningcijfers 2013-2017 en budget 2018. Zij wensen dit te komen toelichten.

Financiën

9 Te betalen bedragen

Goedgekeurd

In bijlage de lijst van de te betalen bedragen 2018 en 2019 voor goedkeuring door het college.

10 Verzamellijst vastleggingen
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Goedgekeurd

In bijlage de lijst van globale vastleggingen 2019 voor goedkeuring door het college.

11 Borgstelling VK Gestel

Kennis genomen

VK Gestel plant de realisatie van een bijkomend derde voetbalterrein. De aankoop van het terrein 
geschiedt met een financiering van 30.000 euro, waarvoor de club een borgstelling wenst te bekomen 
van de gemeente Lummen. Dit dossier wordt opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van 21 
januari 2019.

RUIMTE

Wonen West-Limburg

12 Uitstel controle opruimingswerken Genenbosstraat 55

Goedgekeurd

We ontvingen een schrijven met de vraag om de controle uit te stellen. 

13 Ondertekenen Charter samenhuizen

Verdaging

Charter samenhuizen is een document van Samenhuizen vzw, waarmee de gemeente het 
gemeenschappelijk wonen ondersteunt.

Het is één van de bijkomende activiteiten van Wonen in West-Limburg die aangevraagd zijn voor het 
projectjaar 2018-2019.

Leefmilieu

14 Aktename van exploitatie van een bronbemaling door Projectbouw Verelst voor het 
herstel van de folie van het bufferbekken van Friesland Campina, Baanhuisstraat 4 te 
3560 Lummen, kadastrale ligging: Afdeling 71038, sectie A, perceel 148 N, dossier 
02018-00041ME

Akte genomen

Aktename van de melding van bronbemaling door Projectbouw Verelst voor het herstel van de folie 
van het bufferbekken van Friesland Campina aan de Baanhuisstraat.
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Openbare werken

15 Schadebestek parking GCOC Oosterhof : aangereden paaltje

Goedgekeurd

Aanrijding van een paaltje op de parking van het GCOC Oosterhof te Lummen. Naar aanleiding van 
de tussenkomst van de technische uitvoeringsdiensten werd er een schadebestek opgesteld. 

16 Schadebestek Gemeenteplein 21 : aangereden verkeersbord

Goedgekeurd

Aanrijding van een verkeersbord, Gemeenteplein 21, te Lummen. Naar aanleiding van de 
tussenkomst van de technische uitvoeringsdiensten werd er een schadebestek opgesteld. 

17 Schadebestek Kerkhofstraat 5 : aangereden vlechtwerk en paaltje

Goedgekeurd

Aanrijding van het vlechtwerk en een paaltje in de Kerkhofstraat 5 te Lummen. Gezien de schade 
dient te worden hersteld door de Winning werd er volgens de verkregen offerte een schadebestek 
opgesteld. 

18 Openbare verlichting - ledificatie

Goedgekeurd

We ontvingen twee offertes om oude hoge kwikdamplampen te vervangen. 

19 Thiewinkelstraat - aansluiten noodverlichting

Goedgekeurd

Tijdens de werken aan de Thiewinkelstraat werd een noodverlichting geïnstalleerd. We ontvingen een 
offerte van Infrax om deze lichtmasten aan te sluiten. 

20 Uitbreiding openbare verlichting : Klaverbladstraat 

Goedgekeurd

Voorstel om bijkomende lichtpunten te voorzien in de Klaverbladstraat te Lummen en hiervoor een 
offerte aan te vragen bij Infrax. 

21 Vergunningsaanvraag Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken 
Goeslaerstraat JMS 429390

Goedgekeurd
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Vergunningsaanvraag van Proximus voor de uitvoering van telecommunicatie - uitrustingswerken in 
de Goeslaerstraat. 

Ruimtelijke ordening

22 Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport in de 
zijtuinstrook op perceel Afdeling 71037, sectie C, perceel 2634F ter plaatse Bosstraat 
30 – Opening openbaar onderzoek (O2018-00171OP)

Kennis genomen

Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Ivo Postelmans, Bosstraat 30 voor 
het bouwen van een carport in de zijtuinstrook op perceel Afdeling 71037, sectie C, perceel 2634F ter 
plaatse Bosstraat 30.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het openbaar 
onderzoek over dit dossier.

23 Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning op 
perceel Afdeling 71037, sectie C, perceel 2344Z ter plaatse Groenlarenstraat 45A – 
Opening openbaar onderzoek (O2018-00173OP)

Kennis genomen

Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Myrthe Jans, Gemeenteplein 31 bus 
201 te 3010 Leuven voor het bouwen van een ééngezinswoning op perceel Afdeling 71037, sectie C, 
perceel 2344Z ter plaatse Groenlarenstraat 45A.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het openbaar 
onderzoek over dit dossier.

24 Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex 
(30 appartementen) met 2 kantoorruimtes en een ondergrondse parking na afbraak van 
de bestaande gebouwen op perceel Afdeling 71542, sectie D, perceel 1588L, 1588R, 
1588T, 1588W, 1594K ter plaatse Dr. Vanderhoeydonckstraat 52 (O2018-00120OP)

Goedgekeurd

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Dr. Vanderhoeydonckstraat 52 te 3560 
Lummen, kadastraal bekend: Afdeling 71542, sectie D, perceel 1588L, 1588R, 1588T, 1588W, 1594K

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een appartementencomplex (30 appartementen) met 2 
kantoorruimtes en een ondergrondse parking na afbraak van de bestaande gebouwen.

Het college van burgemeester en schepenen dient een beslissing te nemen over het dossier.

25 Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde woning en slopen van twee bijgebouwtjes Afdeling 71035, sectie B, 
perceel 758F-759F-G-H ter plaatse Demerstraat 45 – Opening openbaar onderzoek 



6/9

(O2018-00186OP)

Kennis genomen

Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde woning en slopen van twee bijgebouwtjes op perceel Afdeling 71035, sectie B, perceel 
758F-759F-G-H ter plaatse Demerstraat 45.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het openbaar 
onderzoek over dit dossier.

26 Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen woning en 
vrijstaande garage -  Afdeling 71037, sectie C, perceel 1112B, 112C ter plaatse 
Larenstraat 29 – Opening openbaar onderzoek (O2018-00178OP)

Kennis genomen

Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Andy Gaethofs, Broedersveld 54 te 
3560 Lummen voor het bouwen van een halfopen woning en vrijstaande garage Afdeling 71037, 
sectie C, perceel 1112B, 112C ter plaatse Larenstraat 29

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het openbaar 
onderzoek over dit dossier.

27 Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van unit als tijdelijke 
verblijfplaats tijdens verbouwingswerken Afdeling 71035, sectie B, perceel 758F-759F-
G-H ter plaatse Demerstraat 45 – Opening openbaar onderzoek (O2018-00187OP) 

Kennis genomen

Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van unit als tijdelijke verblijfplaats 
tijdens verbouwingswerken op perceel Afdeling 71035, sectie B, perceel 758F-759F-G-H ter plaatse 
Demerstraat 45.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het openbaar 
onderzoek over dit dossier.

28 Verkoop van een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden  perceel sectie 
A  246 X,  Europaweg 23 Lummen , eigendom SONA bvba

Kennis genomen

Notaris Jan Lambrecht uit Lummen deelt ons mede dat hij gelast is met de verkoop van een 
industriegebouw op en met grond en aanhorigheden  perceel sectie A  246 X,  Europaweg 23 
Lummen, eigendom SONA bvba, Stokrooiestraat 14 Lummen groot 59 a 29 ca aan de firma Meta 
Invest nv, Bosheidestraat 37, 3560  Lummen. Dit dossier wordt geagendeerd op de gemeenteraad 
van 21 januari 2019.

Openbare veiligheid
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29 Carnavalstoet 3 maart 2019 | Veiligheidsmaatregelen

Goedgekeurd

Omwille van organisatorische-en veiligheidsredenen werd de huidige locatie van de ontbinding van de 
carnavalstoet onder de loep genomen en werden eventuele alternatieven onderzocht. 
Na onderzoek is gebleken dat de huidige locatie, met name de Kerkstraat, de meest haalbare locatie 
blijft.

BELEVING & ZORG

Buitenschoolse kinderopvang

30 Tijdelijke aanstelling van een begeleidster buitenschoolse kinderopvang, contractueel, 
halftijds, niveau D

Goedgekeurd

Wegens een tekort aan begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang is het voor de dienst 
noodzakelijk dat betrokkene opnieuw aangesteld wordt.

31 Crediteren factuur 

Goedgekeurd

Voorstel om 6,13 EUR te crediteren.

Vrije tijd

32 HartenVijfTrofee - Wintertocht door WSV Horizon Donk vzw op 16 februari 2019

Goedgekeurd

Er wordt toelating gevraagd voor dit evenement.

33 Kindercarnavalstoet door Basisschool Domino Genenbos op 1 maart 2019

Goedgekeurd

Er wordt toelating gevraagd voor dit evenement.

34 Sint-Baafstocht door WSV Wandelend Paal op 17 maart 2019

Goedgekeurd
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Sport

35 Aanpassingen sporthal Vijfsprong op vraag van Basket Lummen

Goedgekeurd

Lokale economie

36 Afwijking wekelijkse rustdag

Goedgekeurd

Afwijking wekelijkse rustdag

Welzijn

37 Goedkeuring gemeentelijke toelage voor personen met een beperking 2018 na nazicht 
overlijdens

Goedgekeurd

Goedkeuring gemeentelijke toelage voor personen met een beperking 2018.

KENNISGEVINGEN

38 Kerkfabriek St. Rochus Genenbos: notulen van de vergadering van 13 december 2018

Kennis genomen

Kerkfabriek St. Rochus Genenbos: notulen van de vergadering van 13 december 2018

39 Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: notulen vergadering 17 december 2018

Kennis genomen

Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: notulen vergadering 17 december 2018

40 Briefwisseling gericht aan het college 

Kennis genomen

Briefwisseling gericht aan het college.
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