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Vergadering gemeenteraad van 9/05/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Gerard Stratermans, Ronnie Oosterbosch, raadsleden 
 

 

 
Vragen vanuit het publiek: 
Een delegatie van het actiecomité uit Vlijtingen vraagt een stand van zaken i.v.m. het 
woonuitbreidingsgebied ’t Bandje te Vlijtingen.  Zij vragen of er een echt plan bestaat omdat zij enkel 
een schets kennen.  Wat zal ondernomen worden om de verkeersdrukte in Panisveld tegen te gaan?  
Het actiecomité is nergens mee akkoord gegaan dit in tegenstelling met wat we gelezen hebben.  Zij 
willen liever geen woonuitbreidingsgebied. 
schepen Katja Onclin: 
Er is nog niets definitief beslist.  Wij zijn zeer snel naar het dorp gegaan met een voorstel maar we 
gaan dit nog verder afwerken.  Nog niet alle studies zijn afgerond o.a. W.B.S..  We wachten op de 
studies om een conreet voorstel te maken en koppelen pas dan terug naar het dorp.  De 
woonbehoeftenstudie is nog niet terug vanuit de provincie.  Het schepencollege staat achter dit 
dossier. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 29 april 2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Bert Cilissen 
 
Gaat over tot de dagorde 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 11.04.2016. 
 
Het verslag ligt ter inzage. 
Met volgende bemerkingen: 
 
Ivo Thys: 
1. Gelieve op p.1 : "Op voorstel van raadslid Ivo Thys" toe te voegen aan "Er werd 1 minuut stilte in 
acht genomen ..." 
2. Ik stel voor een audio-opname van het verslag van de gemeenteraadszitting te laten maken i.p.v. 
een schriftelijk verslag. 
3. Gelieve bij agendapunt 2 ivm fusies van gemeenten mijn volgende stemmotivatie toe te voegen:Ik 
wens niet te stemmen om volgende redenen: 
•door een fusie gaat de bestuurskracht vooruit 
•Riemst is gestart als model fusie gemeente die enkel leefbaar is met hoge belastingen 
•de-fusie moet onderzocht worden 
•afschaffen van de intercommunales en oprichten van streekbesturen is een volwaardig alternatief 
•het schepencollege is tegen de fusie om mandaten te kunnen behouden 
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4. Gelieve mijn opmerking bij agendapunt 7 ivm voorstel samenwerking monumentenwacht als volgt 
aan te passen: "Er is een discrepantie tussen het geven van toelagen aan beeldbepalende panden en 
geen lid zijn van monumentenwacht. Ik stel voor om eigenaars van beeldbepalende panden ook in 
aanmerking te laten komen voor lidmaatschap, dit kan op termijn kosten voorkomen en verhinderen 
dat er meer premies moeten uitbetaald worden.  Ik heb dit reeds voorgesteld in november 2015." 
 
Jan Peumans: 
agendapunt 11:Gelieve de lijst van de firma's die zijn aangeschreven toe te voegen aan het antwoord 
op mijn vraag. 
schepen Christiaan Bamps: 
Volgende firma’s zijn aangeschreven: 
LESUCO NV Leuvensebaan 317 3040 Huldenberg 
SCHEERLINCK SPORT NV Koeweidestraat 54 1785 Merchtem 
SPORTINFRABOUW NV Essendonkbos 5 2910 Essen 
DERRIKS NV Jesserenplein 4 3840 Borgloon 
KRINKELS NV Sint Annadreef 68 B 1020 Brussel 

 
Steven Coenegrachts: 
agendapunt 11: gelieve volgende vraag toe te voegen : Wordt er gemeentepersoneel voor de werken 
rond het kunstgrasveld ingezet i.p.v. vrijwilligers? 
met als antwoord van Christiaan Bamps: Neen, geen gemeentepersoneel. 
 
Jo Ruyters: 
Gelieve bij mijn 3de vraag ivm parochiaal centrum Vlijtingen toe te voegen dat ik de gemeente vraag 
om een initiatief te nemen. 
 
Dirk Jacobs: 
Gelieve mijn opmerking bij agendapunt 2 ivm fusies van gemeenten als volgt te wijzigen 
"Nota 1 die werd toegevoegd aan dit dossier is een document dat kan afgehaald worden van Internet 
en waarvan men bepaalde zaken letterlijk heeft overgenomen" moet zijn: "Nota 1 die werd toegevoegd 
aan dit dossier is een document dat kan afgehaald worden van Internet en waarvan men alle voor-en 
nadelen letterlijk heeft overgenomen." 
 
burgemeester Mark Vos: 
Het verslag wordt aangepast. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
2. ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 17 JUNI 2016 OM 10U30 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 juni 
2016 (hierna kortweg “CIPAL DV”); 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV; 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 april 2016 tot de algemene vergadering van CIPAL DV van 17 juni 
2016 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31/12/2015 
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3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 
/12/2015 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 /12/2015 
5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 
31/12/2015 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 
hun 
mandaat tijdens het boekjaar 2015 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding 
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Rondvraag 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.Gelet op de toelichtende nota bij de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL DV; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 van CIPAL DV 
worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL DV van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
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 DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
3. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2015 EN JAARREKENING 2015 INTERLOKALE 

VERENIGING PG LEADER HASPENGOUW 
 
Ivo Thys: 
Ik stem onthouding omdat Genoelselderen en Membruggen meer samen horen dan Genoelselderen 
en Millen. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel vast dat U tegen projecten stemt waarvoor de gemeente subsidies van de provincie krijgt. 
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie keurt dit voorstel goed omdat deze goedkeuring geen uitspraak inhoudt over de waarde 
van het project. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op het ontwerp van het jaarverslag 2015 en het ontwerp van de jaarrekening 2015 opgemaakt 
door de provincie Limburg. 
Gelet op artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw moet het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 
Gelet op het feit dat de jaarrekening definitief is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de 
deelnemende gemeenten en de provincieraad deze rekening goedkeurt.  
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Conform artikel 21 §4 van de overeenkomst wordt, indien de gewone meerderheid van de 
deelnemende gemeenteraden en de provincieraad niet binnen de 60 dagen na voorlegging reageert, 
de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd. 
Gelet dat, conform artikel 22 van de overeenkomst, de vertegenwoordiger van de betrokken 
deelgemeente in de interlokale vereniging toelichting geeft over het jaarverslag in de gemeenteraad. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
Motivatie onthouding Ivo Thys: ik wens mij te onthouden omdat Genoelselderen en Membruggen meer 
samen horen dan Genoelselderen en Millen 
 
artikel 1: 
De jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw 
worden goedgekeurd. Beide documenten worden als integrerende bijlage aan dit besluit gehecht. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt aan de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw bezorgd. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
4. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INTER ENERGA VAN 17 MEI 2016 

 
Steven Coenegrachts: 
Infrax spreekt haar reserves aan om de dividenden en de vennootschapsbelasting uit te betalen.  Wat 
is de dividenduitkering na 2018? 
schepen Bert Cilissen:  
Dividenden zijn tot 2018 gegarandeerd, er is geen antwoord mogelijk op wat er na 2018 zal gebeuren. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Energa, op 10 december 2013; 
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 29 maart 2016 met de agenda van de algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 17 mei 2016 die 
volgende agendapunten bevat: 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
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Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en  Anja Slangen, wonende 
Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene vergaderingen en 
algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Jean 
Nicolaes Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gezien mevrouw Anja Slangen belet is voor deze algemene vergadering; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Energa van 17 mei 2016 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Energa van 
17 mei 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 17 mei 2016, 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 29 maart 2016, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Energa op 17 mei 2016, 
worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Energa, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER AQUA: VASTSTELLING VAN HET 

MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gelet op de oproepingsbrief van 4 april 2016 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Aqua van 24 mei 2016 die volgende agendapunten 
bevat: 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in vergadering van 12 oktober 2015 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door de heer Peter Neven, wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst en de 
heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 
met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Jessica 
Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, en de her Peter Neven, wonende 
Toekomststraat 33 te 3770 Riemst worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 24 mei 2016 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 
24 mei 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda, en dit elk 
met 50% van de stemmen toekomende aan ons bestuur. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering: 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Aqua op 24 mei 2016, 
worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Aqua, ter 
attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
6. SCHOOLSITE TOLSTRAAT: DEFINITIEVE GOEDKEURING 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
Ivo Thys: 
In de toelichting van dit agendapunt staat dat de gebouwen worden gesloopt.  Is dit correct? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is verkeerd geformuleerd in de toelichting.  Het schoolgebouw staat op de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed en blijft best behouden.  Het klooster zou ook best behouden blijven als 
woonhuis met een achterliggende tuin. 
In de studie zal opgenomen worden dat we ernaar streven om deze 2 gebouwen te behouden. 
 
Ivo Thys: 
Ik vraag om letterlijk in de overeenkomst op te nemen dat deze gebouwen moeten behouden blijven. 
burgemeester Mark Vos: 
In de overeenkomst met de architect die de studie zal opstellen zal worden opgenomen dat we ernaar 
zullen streven om het schoolgebouw en het klooster te behouden. 
Het schepencollege zal zich zo goed als mogelijk engageren.  Deze formulering maakt het ons 
mogelijk dat als we geen koper vinden we andere opties hebben.  Dit is een aanbeveling maar mag de 
verkoop niet hypothekeren. 
Ivo Thys: 
Ik kan me hier niet in vinden maar wens toch voor te stemmen onder voorbehoud van dit engagement 
door de burgemeester. 
 
Jan Peumans: 
Het klooster is een gebouw met karakter en het is goed om in de studie te vermelden dat dit gebouw 
behouden moet blijven.  Ik stel voor de achterliggende kleuterschool te laten afbreken en het klooster 
apart te koop aan te bieden  
Het gebouw van de vrije school is een waardevol gebouw en is opgenomen in de lijst van 
straatbeeldbepalende beelden en moet behouden blijven ook dit kan apart te koop aangeboden 
worden. 
Wat de gemeentegebouwen betreft zijn er niet veel andere mogelijkheden dan deze af te breken. 
Ik vraag om duidelijk op te nemen in de studie dat het klooster en het gebouw van het vrij onderwijs 
behouden moet blijven. 
Ivo Thys: 
Het is voor een projectontwikkelaar ook interessanter als het klooster apart wordt gehouden. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij stellen nu een architect aan.  Pas na onze toestemming wordt dit op de markt gebracht.  We willen 
het klooster in dit project samenhouden omdat dit een meerwaarde geeft en het geheel economisch 
interessant maakt.  We nemen uw opmerkingen mee en bij het opstellen van de nota zal worden 
opgenomen dat we ernaar zullen streven om het schoolgebouw en het klooster te behouden. 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gezien de gebouwen gelegen langs de Tolstraat, eigendom zijn van: 

• Gemeentebestuur van Riemst, de gronden gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A 
1034L groot 1a03ca (oud gemeentehuis) en 1034K groot 12a17ca (schoolgebouw en 
speelplaats); 

• Parochiale werken en instellingen van het Bisdom Hasselt VZW, de gronden gelegen te 
Riemst 2e afdeling Herderen sectie A 1031H groot 6a70va (klooster); 

• VZW "Patrimonium Katholiek onderwijs Limburg", de gronden gelegen te Riemst 2e afdeling 
Herderen sectie A 1031G groot 6a50 (schoolgebouw) en 1034M groot 10a75ca; 
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Gezien door de bouw van een nieuwe school in de onmiddellijke omgeving van de kerk, Sint 
Jansstraat, bovenvermelde eigendommen leeg komen te staan vanaf 01 september 2016; 
Gezien ten gevolg van de nakende leegstand, partijen de goederen willen verkopen aan de best 
mogelijke voorwaarden; 
Gezien om dit doel te bereiken, het wenselijk is om al de goederen als één geheel op de markt te 
brengen;  
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst waarbij partijen enkele afspraken voorstellen: 

• Opmaken studie om de stedenbouwkundige mogelijkheden te onderzoeken met als doel een 
optimale opbrengst te verkrijgen.  

• Overleg op regelmatige tijdstippen 
• Waardebepaling door schatting van de gronden 
• Organisatie van de verkoop en machtiging om te onderhandelen 
• bescherming van de gebouwen tijdens leegstand door tegen vandalisme, vervuiling, 

oneigenlijk gebruik,  
• ... 

Gezien al de kosten voor de realisatie worden gedragen door de drie partijen elke voor 1/3. 
Gezien ook de opbrengst wordt verdeeld onder de partijen, elk voor 1/3. 
Gezien, volgens de schattingsverslagen daterend van 30 maart 2008 de waarde van de gebouwen en 
gronden  als volgt is: 

• gemeentelijke eigendom € 300.000,-(grondwaarde € 185.000,-) 
• Parochiale werken en instellingen van het Bisdom Hasselt VZW € 175.000,- (grondwaarde € 

94.000,--) 
• vzw "Patrimonium Katholiek onderwijs Limburg" € 255.000,00,- (grondwaarde € 196.000,00)  

Gezien de verdeling van de kosten en de opbrengst elk voor 1/3 kan verantwoord worden door het feit 
dat het gebouw van de VZW "Patrimonium Katholiek onderwijs Limburg", dat op de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed staat, best wordt behouden waardoor naast de grondwaarde tevens de waarde 
van het gebouw in rekening wordt gebracht.  De gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en de 
Parochiale werken en instellingen van het Bisdom Hasselt VZW worden eventueel gesloopt waardoor 
enkel de grondwaarde in rekening kan gebracht worden; 
Gezien de instandhoudingskost van de basisschool veel hoger gaat zijn dan de afbraak van de andere 
gebouwen met oprichting van nieuwe woongelegenheden; 
Gezien het ook belangrijk is dat er een project wordt ontwikkeld dat een zekere eenheid vertoont en 
dat in zijn totaliteit wordt ingepast in de omgeving rekening houdend met parkeren, 
voertgangersverbinding Oomkenshof, bestaand bebouwing, ...  
Gezien, indien er binnen de 18 maanden vanaf de tekoopstelling geen bindende overeenkomst met 
een eventuele koper is opgesteld de overeenkomst vervalt; 
Gezien in de vergaderingen van 28 januari 2016 en 24 maart 2016 het schepencollege principieel 
akkoord ging met de voorwaarden vermeld in de samenwerkingsovereenkomst die integraal deel 
uitmaakt van dit besluit.  
Gezien om reden van algemeen belang de werken van beide partijen best worden samengevoegd; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst, de VZW "Patrimonium Katholiek 
onderwijs Limburg", en de VZW "Parochiale werken en instellingen van het Bisdom Hasselt", voor de 
verkoop van de gronden en gebouwen binnen de schoolsite Tolstraat Herderen wordt goedgekeurd. 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 2: 
Al de kosten, omgevingsstudie, schatting, notaris, ...en opbrengsten worden door alle partijen, elk voor 
1/3, gedragen. 
artikel 3: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan de betrokken 
partijen samen met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. 
 
 



notulen gemeenteraad 09.05.2016 – p.9 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
7. RECHT VAN DOORGANG BASISSCHOOL HERDEREN - SINT JANSSTRAAT 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gezien de toegang tot de gebouwen, vroegere sportdienst, te Herderen, bevindt zich langs de 
linkerzijgevel bevindt; 
Gezien de gronden naast het gebouw in "recht van opstal" zijn gegeven aan de "DBFM Scholen van 
Morgen";  
Gezien bedoelde toegang dienst doet voor o.a. Kind en Preventie;  
Gezien het nodig is om, met de houder van het recht van opstal een recht van doorgang af te spreken 
om de toegang tot de gebouwen te kunnen benutten; 
Gelet op de overeenkomst voor dit recht van doorgang samen met een situatieplan, integraal deel 
uitmaken van dit besluit; 
Gezien het recht van doorgang gratis is; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om akkoord te gaan met het aanvaarden van een gratis recht van doorgang 
op het perceel gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A nummer 1118G zoals aangeduid op 
bijgevoegd plan, en volgens de voorwaarden van de overeenkomst die samen met het situatieplan 
integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
Het recht van doorgang wordt gevestigd om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van een 
toegang tot de gemeentelijke gebouwen. 
artikel 3: 
De overeenkomst wordt geregistreerd bij het bevoegd registratiekantoor. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit, en 
burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd de overeenkomst te ondertekenen. 
 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
8. TARIEVEN GEMEENTELIJK DRUKWERK 
 
schepen Marina Pauly: 
Het Rode Kruis - afdeling Riemst is blijkbaar per vergissing verwijderd uit de lijst van de verenigingen 
die gratis drukwerk krijgen. Dit wordt aangepast. 
 
Ivo Thys: 
Welke verenigingen hebben recht op gratis drukwerk?  Wat als een nieuwe vereniging ook voldoet 
aan de voorwaarden? 
schepen Marina Pauly: 
De voorwaarden zijn vastgelegd in een gemeentelijk reglement.  De lijst van verenigingen die recht 
hebben op gratis drukwerk bestaat reeds langer en voor deze verenigingen wordt er niets gewijzigd.  
Indien een nieuwe vereniging voldoet aan de voorwaarden zal de lijst worden aangepast en ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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Steven Coenegrachts: 
Waarom werden bepaalde verenigingen geschrapt? 
schepen Marina Pauly: 
Verenigingen die geen activiteiten meer hebben werden geschrapt van de lijst.  Het drukwerk van 
Zolad is enkel nog gratis als dit een initiatief i.s.m. met ons gemeentebestuur betreft. 
 
Overwegend de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de werkzaamheden 
van de  gemeentelijke drukkerij niet meer in te vullen na de pensionering van de gemeentelijke 
drukker; 
Gelet op de beleidsnota van het gemeentebestuur waarin wordt vermeld dat het verenigingsleven 
financieel als materieel wordt ondersteund;  
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016 waarin 
wordt vermeld dat het gemeentebestuur de verenigingen blijft ondersteunen met betrekking tot 
drukwerk; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 oktober 2010 inzake de aanpassing van het 
gemeenteraadsbesluit van 20 april 2009 - tarieven en reglement grafisch centrum; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2016; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Doeleinden 
Copywerk van verenigingen bij het gemeentebestuur  is toegelaten, behalve voor commerciële 
doeleinden als zodanig. 
artikel 2: 
De openingsuren om te kopiëren door de verenigingen worden beperkt tot twee halve dagen per 
week. 
artikel 3: 
Tarieven 
a. verenigingen (algemeen) 
* Papier: 
formaat A4 – wit – per 100 vellen – 2,50 euro; 
formaat A4 – gekleurd – per 100 vellen – 4 euro; 
 
* fotokopieën: 
* fotokopieën: 
1. afdrukken zwart-wit 
- formaat A4 – recto – 0,03 euro; 
- formaat A4 – recto/verso – 0,06 euro; 
2. afdrukken in kleur 
- formaat A4 – recto – 0,30 euro; 
- formaat A4 – recto/verso – 0,60 euro; 
 
Gratis drukwerk, fotokopieën en ontwerpen 
Volgende categorieën genieten gratis drukwerk en/of fotokopieën: 
- alle gemeentelijke adviesraden en commissies, inclusief dorpsraden; 
- alle oud-strijdersverenigingen van Riemst; 
- alle minder-validenverenigingen van Riemst; 
- gratis drukwerk voor Rode Kruis - afdeling Riemst; 
- gratis drukwerk voor organisatie van vzw wereldvredesvlam Riemst 
- gratis drukwerk voor verenigingen en/of adviesraden die een activiteit organiseren tvv TEVONA 
Lafelt   
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b. particulieren en rechtspersonen 
Fotokopieën van bestuursdocumenten bestemd voor particulieren en rechtspersonen worden niet 
aangerekend. 
Gemeenteraadsleden kunnen gratis fotokopieën nemen van alle documenten die kaderen binnen de 
uitoefening van hun mandaat. 
 
artikel 4: 
Bevoegdheid college van burgemeester en schepenen 
Over alle mogelijke uitzonderingen, afwijkingen en betwistingen met betrekking tot dit reglement 
oordeelt enkel het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 5: 
Dit besluit geldt vanaf 1 juli 2016. 
artikel 6: 
Volgende reglement vervalt: "Reglement grafisch centrum aanpassing gemeenteraadsbesluit van 20 
april 2009 – tarieven en reglement grafisch centrum van 11/10/2010 " 
artikel 7: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
9. TOELAGE DRUKWERK UITZONDERLIJKE PRESTATIES VAN VERENIGINGEN 
 
Jan Peumans: 
1.Waarom werden de heemkundekringen van Membruggen, Val-Meer en Vlijtingen niet mee 
opgenomen?  Dit lijkt mij een schending van het gelijkheidsbeginsel. 
schepen Marina Pauly: 
Dit betreft een beslissing van het schepencollege van 2009 waarvan u deel uit maakte.  GOGRI is een 
overkoepeling van de verschillende heemkundekringen en is bovendien een adviesraad.  De Millerse 
gazet is gestart als project om de sociale cohesie in het dorp te verhogen en de toelage voor hun 
drukwerk blijft aldus behouden.  Heemkunde Kanne en Sint-Servaas krijgen een toelage voor 2 
bepaalde uitgaven waarbij drukwerk noodzakelijk is, de overige kopies moeten zij betalen 
 
2.Wie is de goedkoopste drukker? 
schepen Marina Pauly: 
De goedkoopste drukker verschilt van opdracht tot opdracht.  We zullen u de lijst bezorgen. 
 
Ivo Thys: 
Is dit reglement ook geldig voor een vereniging die een boek uitgeeft? 
schepen Marina Pauly: 
Neen, dan geldt een ander reglement. 
 
Overwegend de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de werkzaamheden 
van de  gemeentelijke drukkerij niet meer volledig in te vullen na de pensionering van de 
gemeentelijke drukker; 
Overwegend dat de gemeentelijke drukkerij vanaf 1 juli 2016 géén  uitzonderlijke of periodiek 
terugkerende publicaties meer zal drukken; 
Overwegende de beslissing van het gemeentebestuur om een toelage te voorzien voor de 
verenigingen die deze uitzonderlijke of periodiek terugkerende publicaties nu extern laten drukken; 
Gelet op de beleidsnota van het gemeentebestuur waarin wordt vermeld dat het verenigingsleven 
financieel als materieel wordt ondersteund;  
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016 waarin 
wordt vermeld dat het gemeentebestuur de verenigingen blijft ondersteunen met betrekking tot 
drukwerk; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 oktober 2010 inzake de aanpassing van het 
gemeenteraadsbesluit van 20 april 2009 - tarieven en reglement grafisch centrum; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016; 
Gelet op de externe prijsvraag vanuit de communicatiedienst, bij 6 drukkerijen, voor drukwerk van 
uitzonderlijke prestaties van verenigingen; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2016; 
Gelet op gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Omdat de gemeentelijke drukkerij vanaf 1 juli 2016 géén uitzonderlijke of periodiek terugkerende 
publicaties meer zal drukken, ontvangen de verenigingen die gebruik maakten van de gemeentelijke 
drukkerij een toelage om deze publicaties extern te laten drukken. 
Het betreft : het geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) , de Millerse Gazet, 
heemkunde Kanne , heemkunde Sint-Servaas en Tevona Lafelt. 
artikel 2: 
Deze toelage werd bepaald door de drukkosten bij de goedkoopste externe drukker te verminderen 
met de drukkosten, die deze verenigingen in de gemeentelijke drukkerij betaalden. 
Concreet betekent dit : 
- 800 € toelage voor GOGRI te storten op rekeningnummer BE48 0003 2508 8527  
- 2 472 € toelage voor de Millerse gazet te storten op rekeningnummer BE47 8601 1951 3880 
- 78 € toelage voor Heemkunde Kanne te storten op rekeningnummer BE36 7350 0056 2281  
- 112 € toelage voor Heemkunde Sint-Servaas te storten op rekeningnummer BE56 0682 4686 1488 
- 800 € toelage voor Tevona te storten op rekeningnummer BE41 7353 4618 5510 
De toelage voor het werkjaar 2016 wordt gehalveerd voor de verenigingen met periodiek drukwerk. 
artikel 3: 
Deze toelage wordt jaarlijks uitbetaald nadat de vereniging, in het laatste kwartaal van het 
desbetreffende jaar, de publicatie(s)  voorlegt aan het gemeentebestuur. 
artikel 4: 
De verenigingen moeten zelf de toelage aanvragen. 
artikel 5: 
De nodige kredieten zijnde 3 462 € worden jaarlijks voorzien in het budget op de registratiesleutel  
1419/002/001/001/004 64902500/0739 . 
In 2016 gebeurt er een budgetwijziging van  2600 € met de sleutel 1419/002/001/001/004 
64902500/0739. 
artikel 6: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2016. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de betrokken 
verenigingen.  
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen 
10. REGLEMENT VERGOEDING TESTRITTEN RALLYWAGENS 
 
Ivo Thys: 
1.Het stoort mij dat er voor deze testritten politiemensen moeten ingezet worden terwijl deze harder 
nodig zijn in de drugsbestrijding.  Ik vraag daarom de stemming. 
schepen Christiaan Bamps: 
De testritten vinden plaats in een gesloten parcours en met eigen seingevers.  Er is meestal maar 1 
politieagent nodig en dit maximum 2 keer per jaar per aanvrager. 
 
2. Werd er advies gevraagd aan de landbouwraad? 
schepen Guy Kersten: 
Voor het vastleggen van een testrit wordt altijd een periode uitgezocht die het minst hindert voor de 
landbouw.  Dit wordt nog voorgelegd aan de landbouwraad. 
 
Jan Peumans: 
1.Hoeveel teams komen in aanmerking om een testrit aan te vragen? 
schepen Christiaan Bamps: 
Het betreft 2 teams. 
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2.Het lijkt mij geen goed voorbeeld naar de jeugd toe om de ruilverkavelingsweg af te sluiten om full 
speed te kunnen racen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Het parcours wordt uitgekozen waar dit het minst storend is en is een gesloten circuit met seingevers. 
De jeugd ziet dus dat dit geen gewoon gebruik is van een ruilverkavelingweg en ziet de eventuele 
gevaren ook.   
burgemeester Mark Vos: 
De testritten worden gedaan om de motoren te kunnen afstellen gedurende de 4 of 5 rondes die 
wordengereden.  Daarnaast worden racen ook uitgezonden op TV, moest dit een slecht voorbeeld zijn 
voor jongeren zouden races ook verboden zijn op TV.  
 
Steven Coenegrachts: 
Ik denk niet dat dit een slecht voorbeeld is voor de jongeren.  Zij zien immers in welke professionele 
omstandigheden deze testritten worden georganiseerd en beseffen alzo hoe en wanneer er zo hard 
kan gereden worden. 
 
schepen Bert Cilissen: 
Wij doen ons best om onze jongeren verkeersbewust te maken. Er wordt hen via verschillende 
verkeerslessen en cursussen duidelijk gemaakt wat te doen als je je in het verkeer begeeft.  Een testrit 
zal hen doen inzien dat rijden tegen zulke snelheden niet zomaar kan. 
 
Gelet op de regelmatige aanvragen voor het mogen organiseren van testritten voor rallywagens in 
Riemst; 
Gelet op de noodzaak deze testritten te reglementeren; 
Gelet op de openbare veiligheid; 
Gelet op de inzet van politiediensten, de administratieve voorbereiding, het gebruik van gemeentelijk 
materiaal en werken; 
Gelet op de milieuoverlast; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het voorstel van het schepencollege. 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
6 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Erkende rallypiloten die in Riemst geboren zijn, in Riemst wonen of een band met Riemst hebben, 
mogen maximaal twee maal per jaar een testrit voor rallywagens organiseren in Riemst. 
artikel 2: 
De organisatie van een testrit moet twee maanden op voorhand worden aangevraagd bij de dienst 
Evenementen. 
artikel 3: 
Voor het testen van één rallywagen wordt er een forfaitair bedrag van 1000,00 euro per dag 
aangerekend. Per auto die er die dag bijkomt, wordt er 200,00 euro extra aangerekend. 
artikel 4: 
De gemeente voorziet nadarhekken, signalisatielampen en verkeersborden. 
artikel 5: 
De organisator zorgt voor voldoende seingevers tijdens de testrit. 
artikel 6: 
Tijdens de testrit dient steeds politietoezicht aanwezig te zijn. 
artikel 7: 
De ontvangen vergoeding wordt geboekt op registratiesleutel 70200000/0719 (verhuur van terreinen 
testritten rallywagens). 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
11. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE IVM. 

DE LEVERING EN INSTALLATIE VAN EEN NIEUWE BEAMER EN EEN ELEKTRISCH 
PRESENTATIESCHERM IN DE RAADZAAL EN DE LEVERING VAN TWEE MOBIELE 
BEAMERS EN SCHERMEN 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en installatie van een nieuwe beamer en 
een elektrisch presentatiescherm in de raadzaal en voor de levering van twee mobiele beamers en 
schermen” een bestek met kenmerk GA/928/2016 werd opgesteld door de financiële dienst - 
aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.223,14 excl. of € 16.000,00 
incl. 21 % btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/24100100/011903 (actie 1419/004/003/001/004); 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt.  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering en installatie van een nieuwe beamer 
en een elektrisch presentatiescherm in de raadzaal en voor de levering van twee mobiele beamers en 
schermen, bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten 
omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk GA/928/2016 en de raming voor de 
opdracht “Levering en installatie van een nieuwe beamer en een elektrisch presentatiescherm in de 
raadzaal en de levering van twee mobiele beamers en schermen”, opgesteld door de financiële dienst 
- aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 13.223,14 excl. of € 16.000,00 incl. 21 % btw . 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
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artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/24100100/011903 (actie 1419/004/003/001/004). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
12. VRAGEN RAADSLEDEN 
Jo Ruyters: 
1.Waarom zijn in de Ellichtstraat en in de Liepensweg te Vlijtingen de bermen gelijk met de openbare 
weg afgegraven?  Veroorzaakt dit geen erosie? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit behoort tot het normaal onderhoud van de wegen en wordt op meerdere plaatsen uitgevoerd..  
Indien een berm is verzakt tot in de weg wordt deze terug vrij gemaakt. 
schepen Guy Kersten: 
Op de plaatsen waar de berm wordt afgegraven, onstaat er meestal spontane begroeiing en dit houdt 
de erosie tegen. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Gaat de actie “met belgerinkel naar de winkel” nog door in Riemst? 
schepen Guy Kersten: 
Vorig jaar heeft die actie niet plaatsgevonden en dit jaar ook niet, dit omdat er weinig interesse is 
vanwege de handelaars en omdat het ook vrij arbeidsintensief is voor de diensten.  Volgend jaar wordt 
dit voorstel opnieuw voorgelegd aan de LEM. 
 
2. Gelieve een vergaderzaal te voorzien in de sporthal te Herderen en een eventuele aparte 
opbergruimte te voorzien. 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit zal onderzocht worden. 
 
3.In juli 2015 zou U de gemeenteraad een visie voor de komende 10 jaar over het voetbalgebeuren in 
Riemst voorleggen.  Ik heb deze visie nog altijd niet gezien. 
schepen Christiaan Bamps: 
Deze visie is klaar en wordt u bezorgd. 
 
Anita Beusen: 
1.Het paaltje aan het plein voor zaal de Bond is nog steeds niet teruggeplaatst. 
burgemeester Mark Vos: 
De technische dienst gaat dit gat dichten, als dit ondertussen nog niet is uitgevoerd. 
 
2.Wat moet er voorhanden zijn in het repetitielokaal in het jeugdhuis en wie volgt dit op? 
schepen Bert Cilissen: 
Er bestaan geen verplichtingen van wat er wel of niet moet aanwezig zijn.  Er zijn nu kredieten 
voorzien om de repetitieruimte in orde te brengen maar we wachten eerst de verdere evolutie af. 
 
3.Wordt de omvergevallen verlichtingspaal in de Bampstraat nog vervangen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
4.De firma die instaat voor het onderhoud van de speeltuintjes voerde zeer onveilige manoevers uit in 
de buurt van de school te Val-Meer. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit doorgeven aan de betrokken firma. 
 
Veerle Wouters: 
1.Heeft Riemst het fietscharter van Fietsbeleid Vlaanderen reeds ondertekend? Zo niet dring ik er op 
aan om dit te doen en werk te maken van de 3 engagementen die in het kader van dit charter moeten 
uitgewerkt worden. 
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schepen Guy Kersten: 
Dit charter is mij niet bekend.  Wij hebben reeds 2 x ingeschreven voor het initiatief coaching lokaal 
fietsbeleid van de VSV, maar werden telkens niet weerhouden. We zullen dit met de dienst mobiliteit 
onderzoeken 
2.Zijn er in onze gemeenten engagementen lopende i.v.m. het instandhouden van de bijenpopulatie? 
schepen Mathieu Eycken: 
Er kunnen bijenhotels aangekocht worden door particulieren en bij de opening van het nieuwe 
recyclagepark werd een bijenhotel geplaatst.  De ruilverkavelingswegen tussen Vlijtingen en 
Membruggen worden bijenvriendelijk gemaakt en de problematiek rond bijen wordt in de aandacht 
gebracht via het gemeentelijk informatieblad.  Onze gemeente heeft ook het charter biodiversiteit 
ondertekend. 
 
3.Het probleem van hondenpoep blijft actueel, maar misschien is het beter om i.p.v. repressief op te 
treden de mensen die een poepzakje bijhebben te belonen. 
schepen Mathieu Eycken: 
We nemen uw opmerking mee. 
 
Jan Peumans: 
1.Wanneer worden de voetpaden langs de gewestwegen proper gemaakt en/of hersteld? 
burgemeester Mark Vos: 
In Vroenhoven werden de voetpaden reeds gedeeltelijk geasfalteerd.  Afhankelijk van de prioriteit 
worden ze hersteld.  Indien er dringende locaties zijn vragen we u om die door te geven. 
 
2.Wanneer krijgt de gemeenteraad een toelichting bij het plan tegen kinderarmoede? 
schepen Katja Onclin: 
We zullen dit plan op de volgende gemeenteraad toelichten. 
 
3. Graag een stand van zaken over mijn voorstel i.v.m. de maaltijdcheques. 
burgemeester Mark Vos: 
De studie is bijna afgerond, daarna wordt een voorstel aan het schepencollege gedaan. 
 
4.Welk gevolg werd er gegeven aan de motie die raadslid Peter Neven op 11 mei 2015 indiende? 
raadslid Peter Neven: 
Hier werd geen gevolg aan gegeven. 
Jan Peumans: 
Dan heeft u de situatie niet goed opgevolgd. 
 
5.Graag een stand van zaken i.v.m. het project sociale economie.  Gelieve mij een overzicht van de 
projecten die gerediseerd zijn te bezorgen. 
schepen Bert Cilissen: 
Er heeft een opstartfase met inventarisatie plaatsgevonden en de bedrijven werden uitgenodigd voor 
een kennismakingsproject met sociale economische cheques.  De coördinator heeft enkele goede 
intitiatieven uitgewerkt zoals o.a. het huifkarproject in Kanne.  Ondertussen is de coördinator 
vervangen.  We zullen u een overzicht van de verslagen bezorgen. 
Ivo Thys: 
Ik zou deze verslagen ook graag ontvangen. 
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de Zagerijstraat te Membruggen. 
schepen Guy Kersten: 
De werken worden waarschijnlijk deze week gegund. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de voorstellen rond veiligheid die door onze fractie werden 
ingediend, o.a. What’s App en SDNA 
burgemeester Mark Vos: 
Nieuwe voorstellen i.v.m. What’s App en SDNA worden in de werkgroep besproken. 
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Steven Coenegrachts: 
1.Ik wil erop wijzen dat de gemeenteraad niet bevoegd is om een forfaitair bedrag te vragen als 
vergoeding voor o.a. de inzet van politiemensen. 
Burgemeester Mark Vos: 
De gemeenteraad mag dit wel doen.  Wij vragen geen bedrag voor de inzet van politiemensen maar 
een vergoeding voor de kosten in het algemeen. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de wensambulance. 
schepen Mathieu Eycken: 
We hebben woensdag a.s. een overleg gepland met Rode Kruis Vlaanderen. 
 
3.Het pand de Bidule wordt ingericht voor de opvang van asielzoekers.  Is dit nog nodig?  Wordt het 
spreidingsplan nog doorgezet? 
schepen Katja Onclin: 
Het spreidingsplan is nog niet in uitvoering maar zal wellicht wel worden doorgezet. Wij zouden dan 15 
mensen moeten opvangen.  De Bidule biedt plaats voor 5 personen en wij hebben de garantie dat 
deze plaatsen worden opgevuld door Fedasiel. 
 
4. Werd mijn voorstel voor een ander systeem met cheques bij lokale handelaars zoals dit bv. geldt in 
de gemeente Alken reeds verder onderzocht? 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij willen het lopende systeem 1 of 2 jaar handhaven en daarna evalueren.  We willen in de beginfase 
nog geen wijzigingen doorvoeren. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Werd de premie voor bloemrijk akkerland nog niet uitbetaald? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit navragen. 
 
2.Zelfstandigen die afval naar het recyclagepark brengen zouden hiervan graag een factuur 
ontvangen; Kan dit? 
schepen Mathieu Eycken: 
De zelfstandige moet een badge vragen om afval van zijn bedrijf te mogen storten, de identiteitskaart 
geldt enkel voor huishoudelijk afval.  We zullen navragen wat er moet gedaan worden om een factuur 
te ontvangen en u de info bezorgen. 
 
3. Heeft het schepencollege een hulpvraag gekregen van de beheerders van het Paenhuis? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja.  We hebben inzicht in de boekhouding gevraagd en er volgt een overleg. 
 
Ivo Thys: 
1.De gemeente heeft inspanningen gedaan om de busverbindingen tussen Riemst en Bilzen te 
verbeteren.  Worden er ook inspanningen gedaan om de busverbindingen tussen Riemst en Tongeren 
te verbeteren? 
schepen Guy Kersten: 
De Lijn stemde toe voor verbetering van de busverbindingen naar Bilzen n.a.v. een bevraging bij de 
scholen.  Voor een verbetering van de busverbindingen naar Tongeren hebben we voorstellen 
ingediend , maar tevergeefs.  De Lijn verwijst telkens naar het gebruik van de belbus.  We zullen u de 
verslagen desbetreffende van de laatste 2 jaar bezorgen. 
 
2.Een gezin uit Vroenhoven klaagt over last van geurhinder van een landbouwbedrijf.  Kan de 
gemeente een voorstel uitwerken om dit probleem op te lossen? 
Burgemeester Mark Vos: 
We hebben 1 klacht ontvangen en de milieudienst onderzoekt dit.  Gelieve de gegevens van de 
personen die u contacteerden te bezorgen zodat wij kunnen vaststellen of dit over dezelfde personen 
gaat. 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij zijn ter plaatse geweest en konden geen geurhinder vaststellen; 
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3. In het gemeentelijk infoblad stond een artikel over de inventarisatie van de graven.  Daarin  staat 
dat de heer Calsius van elk prototype grafsteen minstens 1 exemplaar wenst te bewaren;  Is dit ook 
het standpunt van het gemeentebestuur? 
Schepen Mathieu Eycken: 
Wij onderzoeken hoe we met dit voorstel zullen omgaan. 
 
4.In de Bodemstraat te Val-Meer is er veel sluikverkeer.  Deze straat is in slechte toestand en er zijn 
geen voetpaden.  Zijn er plannen in de nabije toekomst voor opwaardering? 
schepen Guy Kersten: 
Zoals eerder reeds geantwoord op dezelfde vraag gesteld door raadslid Beusen; het openbaar 
domein in deze straat is te smal om stoepen aan te leggen 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. BIJKOMEND AGENDAPUNT 
 
BIJKOMENDE DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.05.2016  toegevoegd. 
 
Voorstel tot het opstellen van een beheersplan voor de Tiendeberg en omgeving 
 
Sinds 29 april 2015  is de Tiendeberg in Kanne beschermd natuurgebied. Ik deed daarvoor een 
aanvraag bij mijn partijgenoot Geert Bourgeois, die als minister-president van de Vlaamse regering 
ook bevoegd is voor onroerend erfgoed. Naast de Tiendeberg maken Meerland, het Avergat en de 
Muizenberg deel uit van het dossier. Hiermee krijgt de uitzonderlijke waarde van dit gebied een 
bijkomende bescherming.  Anderzijds is hiermee ook het premiestelsel van Onroerend Erfgoed van 
toepassing geworden. 
Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw decreet en uitvoeringsbesluit van toepassing voor het Vlaamse 
onroerend erfgoed.  Als gevolg daarvan dient er een (onroerend erfgoed)beheersplan opgemaakt te 
worden vooraleer er premies kunnen worden aangevraagd. 
 
Voor de opmaak van het beheersplan bedraagt de (onderzoeks)premie 80% op een maximaal bedrag 
van 25.000 euro (excl. BTW).  In dat beheersplan wordt er naast een identificatie, een historische nota 
en een inventarisatie van de erfgoedelementen ook een beschrijving van de doelstellingen en 
beheersmaatregelen te komen.  Er wordt tevens een lijst toegevoegd van betoelaagbare werken.  Het 
gaat om erfgoedgebonden werken (onderhoud, maar ook eenmalige werken).  De premie voor deze 
werken is 40%.  Werken die onder het ZEN-statuut vallen (‘zonder economisch nut’) krijgen zelfs een 
premie van 60%.  Mogelijk valt het specifieke beheer van de schaapskudde hieronder.  Op dit 
ogenblik is het zelfs zo dat de premie 80% bedraagt voor gemeentelijke eigendommen.  En die 
eigendommen zijn er met onder meer de Grootberg en de Tiendeberg. 
 
De N-VA-fractie stelt voor om: 
1) Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om een beheersplan voor 
de Tiendeberg en omgeving op te maken en de Vlaamse Overheid te consulteren inzake 
subsidiemogelijkheden 
2) Natuurpunt en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) te consulteren in de opmaak en de 
uitvoer van het beheersplan 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Uw voorstel staat in onze planning en de budgetten zijn reeds voorzien.  Het schepencollege gaat 
akkoord met uw voorstel. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. BIJKOMEND AGENDAPUNT 
 
BIJKOMENDE DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.05.2016  toegevoegd. 
 
Verbod zwaar verkeer door dorpskom Genoelselderen  
 
Motivatie 
-De St.-Maartenstraat in Genoelselderen is toegankelijk voor zwaar verkeer tot 12 ton met 
uitzondering van plaatselijk verkeer en autobussen. 
-Het vrachtvervoer tot 12 ton dat de St.-Maartenstraat gebruikt als doorgangsweg heeft de 
bestemming richting Tongeren of de beide opritten van de autosnelweg naar Hasselt of Luik. -
Vreemde bestuurders worden door hun GPS via de "kortste" weg (St.-Maartenstraat) naar de opritten 
of richting Tongeren gestuurd. 
- De afstand van de Kasteelstraat via de Millerstraat tot de oprit (Hasselt) van de E314 bedraagt 
ongeveer 800m meer dan via de St.-Maartenstraat. Het aantal hindernissen voor het vrachtvervoer in 
de St.-Maartenstraat is een motief om te kiezen voor de Millerstraat.  
- De St.-Maartenstraat vertoont de volgende kenmerken: toename van de bewoning, veel op de 
openbare weg geparkeerde auto's, verkeersvertragende elementen en de mobiliteit verhogende 
aanwezigheid van de dorpsschool en het buurthuis  
- De veiligheid en de leefbaarheid van Genoelselderen worden door dit zware vrachtverkeer behoorlijk 
aangetast. 
- Ter hoogte van het kruispunt Millerstraat-Kasteelstraat wordt de gewenste richting naar de E314 via 
de Millerstraat aangegeven met het verkeersbord F23c.  
- Dit agendapunt wordt aan de gemeenteraad toegevoegd naar aanleiding van de bezorgdheid van 
meerdere ouders van schoolgaande kinderen en inwoners van de St .-Maartenstraat. 
- De kosten van dit besluit zijn beperkt tot de aankoop en de plaatsing van een beperkt aantal 
verkeersborden. 
 
Omwille van bovenstaande probleemstelling en motivatie wordt ter plaatste het verkeersreglement 
gewijzigd als volgt : 
 
BESLUIT: 
artikel 1:  
plaatsing van het verbodsteken C21 met max. 3,5 ton (met uitzondering van plaatselijk verkeer en 
openbaar vervoer) ter hoogte van het kruispunt Millerstraat-Kasteelstraat enerzijds en ter hoogte van 
het kruispunt St.-Maartenstraat - Tongersesteenweg anderzijds.  Dit ter vervanging van de 
verkeersborden C21 met max. 12 ton.  
 
schepen Guy Kersten: 
Analyse huidige situatie: 

 Verbod op zwaar verkeer + 12,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en lijnbussen voor 

verkeer komende van N 79 Maastrichtersteenweg. 

 Verbod op zwaar verkeer + 12 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en lijnbussen voor verkeer 

komende van Kasteelstraat. 

 Snelheidsmetingen zijn gecombineerd met metingen lengte van de voertuigen. Op basis 

hiervan kan een onderscheid gemaakt worden tussen tweewielers, auto’s, transporters 

(bestelwagens), vrachtwagens en trailers. De meest recente metingen geven hier een totaal 

van 3,57% ‘lang’ verkeer aan.  

 Uit 3,57% moeten we de bussen halen (T1 stadsnet Tongeren goed voor 15 tot 20 bussen per 

dag) daar deze vallen onder de uitzonderingsgrond op het verbod. 



notulen gemeenteraad 09.05.2016 – p.20 
 

 Het aandeel plaatselijk verkeer (oa boeren, leveringen stookolie, bouwfirma’s,…) moet hier 

ook uit gehaald worden. Het exacte aandeel hiervan berekenen is onmogelijk, doch mag 

aangenomen worden dat dit aanzienlijk is in de 3,57% lang verkeer. 

 Het totale aandeel van ‘lang’ verkeer dat niet in de Sint-Maartenstraat hoort te zijn bedraagt 

dus maximum 2%. (in absolute cijfers wilt dit zeggen maximaal 34 voertuigen per 24 uur 

oftewel 1,44 per uur) Dit wilt zeggen dat hier geen probleem is van sluipverkeer. 

 V85 = 51 km/u. ( = geen snelheidsprobleem)  

 Doorgaand verkeer is ter hoogte van de kruising Kasteelstraat x Millerstraat aangegeven via 

de Millerstraat. 

 Sint-Maartenstraat heeft verschillen infrastructurele maatregelen alsook zijn er hier continu 

geparkeerde voertuigen te vinden op de rijbaan. Dit maakt dat het voor zwaar verkeer geen 

sinecure is om langs hier te rijden. De Millerstraat kent deze infrastructurele maatregelen en 

geparkeerde voertuigen niet. De doorrijtijd alsook het rijcomfort liggen hier beduidend hoger. 

Bovendien is de Rijckerstraat voorzien van zeer veel verkeersdrempels wat het rijcomfort 

volledig teniet doet. 

Rekening houdende met bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat er geen structureel 
probleem is m.b.t. sluipverkeer. Een aanpassing van 12,5 ton naar 3,5 ton zal geen 
verbetering/verlaging met zich meebrengen van het huidige aandeel zwaar verkeer. 
Een aanpassing van de huidige situatie is dus niet aan de orde. 
In de marge is het ook van belang om mee te geven dat bij de herinrichting van de op- en afrit van de 
E 313 de aansluiting met de Sint-Maartenstraat zo gemaakt zal worden dat het rijcomfort voor zwaar 
verkeer wederom nadelig beïnvloed zal worden. Er zal hier gewerkt worden met voldoende bochten 
alsook een bajonetaansluiting.  
 
Het schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met uw voorstel en  het bestaande reglement 
te handhaven en bijkomend toezicht te houden. 
 
BESLUIT: 1 stem voor: Ivo Thys 
17 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
5 onthoudingen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 
 


