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Vergadering gemeenteraad van 12/03/2018. 
 
 
Aanwezig:  

Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 

Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne 
Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, raadsleden 

Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  

Anita Beusen, raadslid 
 

 
Vanaf punt 4 vervoegt Ivo Thys, raadslid de zitting. 

Vanaf punt 5 vervoegt Jan Noelmans, raadslid de zitting. 
 
Vragen vanuit het publiek: 

 
De heer R. Jans en de heer J. Stevens – antwoord op brief Albertlaan.  
 

De heer R. Jans betreurt het dat hij het antwoord op zijn brief die hij tijdens de gemeenteraad dd. 
05.02.2018 heeft voorgelezen pas vrijdagmiddag voor de gemeenteraadszitting van 12.03.2018 heeft 
ontvangen. Er wordt geen duidelijk antwoord gegeven. De heer R. Jans geeft aan dat hij in de 

komende zitting een antwoord zal formuleren.  
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 

ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 2 maart 2018.  
De mondelinge vragen worden aangevat door mevrouw Rachelle Onclin, de stemmingen worden 
volgens loting aangevat door de heer Peter Neven. 

 
 

 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 05.02.2018 
 

Het verslag ligt ter inzage. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 

voorstel. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. TOEKENNEN TITEL ERE RAADSLID 

 
Gelet op de aanvraag van de betrokkene tot het bekomen van de titel van ere-raadslid; 
Gelet op het gemeentelijk reglement dd. 13.04.2015 op het toekennen van de titel van ere-raadslid; 

Overwegende dat de betrokkene een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag heeft voorgelegd. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 

De gemeenteraad verleent de titel van ere-raadslid aan mevrouw Jessica Nijs - Vredestraat 2 bus 301 
te 3500 Hasselt. 
artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokkene.  
 
Interne zaken - Dienst Personeel 

3. WIJZIGING PERSONEELSKADER 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.09/10/2017 houdende wijziging statutair en 

contractueel personeelskader; 
Overwegende dat het college voorstelt om volgende wijzigingen aan te brengen in het :  
STATUTAIR PERSONEELKADER : 

- de functie van 38/38 - vergunningenambtenaar (C4-C5) te schrappen met ingang van 01/05/2018 
wegens oppensioenstelling 
- de benaming van financieel beheerder te wijzigen in financieel directeur 

CONTRACTUEEL PERSONEELSKADER : 
- de functie van vergunningsdeskundige (B1-B2-B3) toe te voegen wegens invoering 
omgevingsvergunning en opvolging G.I.S. 

- de functie van vergunningscoördinator (C4-C5) toe te voegen wegen oppensioenstelling 
vergunningenambtenaar. 
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaal overleg; 
 

BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, 

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

De gemeenteraadsbeslissing dd.09/10/2017 houdende vaststelling van het statutair en contractueel 
personeelskader wordt gewijzigd met ingang van 12/03/2018. 
artikel 2: 

Het statutair en contractueel kader wordt met ingang van 12/03/2018 vastgesteld als volgt : 
STATUTAIR 
38/38 - gemeentesecretaris  

38/38 - financieel directeur  
38/38 - afdelingshoofd technische dienst (A4a-A4b)  
38/38 - afdelingshoofd LDP (A1a-A1b-A2a) 

38/38 - afdelingshoofd interne zaken (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A1b-A2a)  

38/38 - diensthoofd communicatie (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - bibliothecaris (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5)  

38/38 - diensthoofd ICT (B4-B5) 
38/38 - patrimoniumbeheerder (landmeter-expert) (B1-B2-B3)  
38/38 - gebouwenbeheerder (B1-B2-B3)  

38/38 - HRM verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportfunctionaris (B1-B2-B3)  
38/38 - deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek (B1-B-B3) 

38/38  - coördinator technische dienst (B1-B2-B3) 
38/38 – coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3) te voorzien vanaf 01/07/2018 
38/38 - adviseur preventie/veiligheid en ambtenaar noodplanning (C4-C5) 

38/38 - vergunningenambtenaar (C4-C5) - uitdovend per 01/05/2018 wegens oppensioenstelling 
38/38 - toerismeambtenaar (C4-C5)  
77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)    

38/38 - controleur der werken (C1-C2-C3)  
38/38 - coördinator logistiek (C1-C2-C3)  
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38/38 - verantwoordelijke natuur- en milieubeheer (C1-C2-C3)  

82/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
38/38 - ploegcoach technische dienst (C1-C2-C3) 
38/38 - ploegbaas infrastructuur (D4-D5)  

38/38 - coördinator poetsdienst (D4-D5)  
76/38 - administratief assistent (D1-D2-D3)  
114/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)  

 
CONTRACTUEEL :  
 

38/38 - coördinator groeven en veiligheid (A1a-A1b-A2a) 
38/38 – communicatieambtenaar (B1-B2-B3) 
38/38 - mobiliteitsambtenaar (B1-B2-B3)  

38/38 – aankoper (B1-B2-B3) 
38/38 - cultuurcoordinator (B1-B2-B3)  
38/38 - coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3) te schrappen vanaf 01/07/2018 wegens 

statutaire aanstelling 
38/38 - financieel medewerker analist (B1-B2-B3)  
76/38 – boekhouder administratief medewerker (B1-B2-B3) 

38/38 - onthaal- en financieel medewerker (B1-B2-B3)  
19/38 - jeugdwerker (B1-B2-B3 )  
19/38 - plattelandsambtenaar (B1-B2-B3)  

19/38 - personeelsmedewerker (B1-B2-B3)  
38/38  - ICT verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportpromotor-monitor (B1-B2-B3)  

38/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3)  
38/38 – deskundige burgerzaken (B1-B2-B3) 
38/38 – ambtenaar lokale economie (B1-B2-B3) 

38/38 – deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek (B1-B2-B3) 
38/38 - vergunningsdeskundige (B1-B2-B3) 
38/38 - vergunningscoördinator (C1-C2-C3) 

38/38 - natuurambtenaar (C1-C2-C3)  
38/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)  
540/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  

80/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3)  
160/38 - kinderverzorgster (C1-C2)  
75.5/38 - begeleidster buitenschoolse kinderopvang (D1-D2-D3)  

163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) – waarvan 38/38 uitdovend tot oppensioenstelling 
01/09/2018 wordt dus 125.4/38 
608/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)   

57.4/38 - technisch assistent chauffeur (D1-D2-D3)  
346.5/38 - schoonmaakster (E1-E2-E3) 
95/38 - ongeschoold arbeider (E1-E2-E3) 

 
Interne zaken - Dienst Personeel 
4. KENNISNAME AANSTELLING FINANCIEEL DIRECTEUR : DE HEER REEKMANS JOHAN 

MET INGANG VAN 25/02/2018 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbep alingen zoals 

voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 581-589); 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in 

de eerste plaats vorm zal krijgen door een éénduidige aansturing van het personeel in de nieuwe 
figuur van financieel directeur, die in de plaatst treedt van de huidige financieel beheerder van 
gemeente en OCMW; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één 
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij het ambt wordt 
uitgeoefend wordt door een personeelslid van de gemeente; 

Overwegende dat het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW door dezelfde 
persoon wordt uitgeoefend; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.13/06/1995 waarbij de heer Reekmans Johan 

aangesteld werd als vastbenoemd ontvanger van de gemeente Riemst;  
Gelet op de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn dd18/12/2012 en dd.07/01/2013 
waarbij de heer Reekmans Johan aangesteld werd als vastbenoemd financieel beheerder van het 

OCMW Riemst; 
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt : 
"Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van 

het OCMW dat de gemeente bedient door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een 
aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, 
hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband van 

rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente;  
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds 
zowel de gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbel aanstelling, hetzij via een 

beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt:  
Dat de memorie van toelicht verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege geschiedt 
en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege 

decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan 
nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen;  
Overwegende dat verder wordt voorzien de financieel directeur de taken en bevoegdheden uitoefent 

die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan financieel beheerder toekomen; 
Overwegende dat artikel 588DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan 
de salarisschaal van financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat het aan de 

gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen; 
Overwegende dat kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel 
directeur waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld; 

Op voorstel van de voorzitter; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 

 
artikel 1: 
De raad neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van de heer REEKMANS Johan als voltijds 

titularis en vast benoemd financieel directeur van de gemeente Riemst.  
Hij bedient zowel gemeente en OCMW Riemst. 
De vigerende rechtspositieregeling van de financiële beheerder is van toepassing op de financieel 

directeur.  De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.  
artikel 2: 
De weddenschaal van financieel directeur wordt vastgesteld op 130% van deze van de financieel 

beheerder van de gemeente zoals opgenomen in de huidige rechtspositieregeling.  
De nieuwe weddenschaal van toepassing op de functie van financieel directeur opgenomen in  bijlage 
1 wordt goedgekeurd.  De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588DLB met behoud van 

zijn geldelijke anciennniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur.  
artikel 3: 
Artikel 1 en artikel 2 gaan conform art.609,8° van het decreet lokaal bestuur in de 10de dag na 

publicatie in het Belgisch staatsblad - dit wil zeggen met ingang van 25/02/2018. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 

5. HERZIENING POLITIEREGLEMENT INZAKE MERGELGROEVEN 
 
Marc Konings:  

Werd er rekening gehouden met het reglement in de gemeente Maastricht? Is de toegelaten 
hoeveelheid brandbaar materiaal hetzelfde in Nederland als in Riemst? 
burgemeester Mark Vos:  

Daar hebben we geen zicht op.  
Het reglement is opgesteld in samenspraak met de verschillende brandweer uit onze zone en 
Maastricht.  
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Jan Peumans:  

In art. 3 in het politiereglement wordt gesproken over ‘andere doeleinden’. Wat houdt dit in? 
burgemeester Mark Vos: 
Bijvoorbeeld: tellen van vleermuizen, onderzoek voor schrijven van een boek, stabiliteitscontrole.  

 
Jan Peumans:  
In art. 5 wordt gesproken over brandbare stoffen. Wat gebeurt er met plastic dat wordt opgeslagen? 

burgemeester Mark Vos: 
Er mag maximum 2 kubieke meter opgeslagen worden. 
 

Ludwig Stevens:  
Geldt dit verbod tevens voor eigenaars die rechtstreeks toegang hebben tot de groeven op private 
stukken?  

Burgemeester Mark Vos:  
Ze mogen er in principe niet in.  
We zullen alle eigenaars apart aanschrijven om het reglement bekend te maken.  

 
Gelet op het artikel 42 §3 van het gemeentedecreet en de artikelen 119, 133 en 135 §2 van de 
Nieuwe Gemeentewet. 

Gelet op het belang van de kalksteengroeven op het grondgebied van de gemeente Riemst en gezien 
deze groeven het indringingspunt bevatten van verontreiniging naar het grondwater.  
Gelet op de grote interesse van de gemeenschap voor de bescherming van historische elementen. 

Gelet op het feit dat de meeste personen niet beschikken over het nodige materiaal en/of de nodige 
kennis om zonder gevaar de ondergrondse groeven te betreden.  
Gelet op de artikelen 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek volgens dewelke de gemeente 

aansprakelijk kan worden gesteld indien aangetoond wordt dat zij onvoldoende maatregelen heeft 
genomen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en ter voorkoming van schadegevallen.  
Gelet op artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek dat s telt: ‘’de eigendom van de grond bevat in zich de 

eigendom van hetgeen op en onder de grond is’’. 
Gelet op het artikel 544 van het burgerlijk wetboek volgens hetwelk het eigendomsrecht kan worden 
beperkt door verordeningen. 

Gelet op de vele verslagen die op verzoek van de gemeente werden opgesteld door 
stabiliteitsbureaus inzake de stabiliteit van de plafonds en pilaren in de ondergrondse groeven en 
waarin de potentieel onstabiele toestand van de ondergrondse groeven wordt bevestigd.  

Gelet op het feit dat er zich in het verleden reeds talrijke instortingen hebben voorgedaan in de 
ondergrondse groeven. 
Overwegende dat het in het belang van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is dat de toegang 

tot de ondergronds groeven zowel op domein van de gemeente als op private eigendom principieel 
dient te worden verboden. 
 

BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 

Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

Het besluit van de gemeenteraad van 19.12.1995 inzake verbod tot alle ondergrondse groeven wordt 
vervangen door volgend nieuw reglement. 
artikel 2: 

Op het grondgebied van de gemeente Riemst is de toegang tot alle ondergrondse groeven verboden. 
Dit verbod geldt zowel voor de ondergrondse groeven gelegen onder het openbaar en privaat domein 
van de gemeente Riemst alsook voor de ondergrondse groeven gelegen onder private eigendom.  

Op het grondgebied van de gemeente Riemst is ook het beklimmen van de buitenwanden van alle 
groeven verboden. Evenals het binnenkomen door een ondergrondse opening die niet gemaakt is om 
tot toegang te dienen (art. 486 SW). 

artikel 3: 
Op de verbodsbepalingen opgenomen in artikel 2 van dit politiereglement kan enkel een afwijking 
worden toegestaan door het schepencollege. Deze afwijking betreft  voornamelijk groeven en gangen 

die gebruikt worden voor toeristische doeleinden en die regelmatig gebruikt worden voor andere 
doeleinden. 
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Het schepencollege kan slechts een afwijking toestaan op de verbodsbepalingen wanneer cumulatief 

voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
a) het vooropgestelde doel om de ondergrondse groeve te betreden brengt geen schade toe aan de 
ondergrondse groeven, het grondwater en de dieren die hun onderkomen vinden in de groeven.  

 
b) de aanvrager overhandigt aan de gemeente een positief en gemotiveerd stabiliteitsrapport van de 
pilaar- en plafondstabiliteit van alle delen van de ondergrondse groeven die hij wenst te betreden. Dit 

stabiliteitsrapport kan enkel worden opgesteld door een door de gemeente erkend en op voorhand 
goedgekeurd stabiliteitsbureau. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de kosten van het 
stabiliteitsbureau. Het stabiliteitsrapport dient aan te geven wanneer de volgende stabiliteitscontrole 

dient plaats te vinden. De aanvrager dient uit eigen beweging de rapporten inzake de navolgende 
stabiliteitscontroles te overhandigen aan de gemeente. 
 

c) de aanvrager laat de bevoegde toezichthouders steeds toe in de betreffende groeve en dit met het 
oog op het uitvoeren van stabiliteitscontroles, milieucontroles, veiligheidscontroles en controles inzake 
brandveiligheid. De aanvrager dient na het verkrijgen van de toelating tot toegang tot een 

ondergrondse groeve onverwijld een sleutel van de toegang over te maken aan de gemeentelijke 
dienst Groeven, zodat de gemeentelijke toezichthouders zich te allen tijde toegang kunnen 
verschaffen tot de betreffende groeve. Een sleutel van de toegangspoort van het Avergat (Driesberg) 

kan verkregen worden onder voorwaarden bij de gemeentelijke dienst Groeven.  
 
d) de aanvrager overhandigt aan de gemeente een attest van verzekering waaruit blijkt dat de 

aanvrager afdoende verzekerd is voor gebeurlijke schade aan goederen en aan derden. De aanvrager 
dient uit eigen beweging jaarlijks een attest van verzekering te overhandigen aan de gemeente dit tot 
het einde van de gemachtigde gebruiksduur. In deze door de gebruiker af te sluiten verzekering dient 

een afstand van verhaal te zijn voorzien, alsook een vrijwaringsclausule geformuleerd als volgt: “de 
verzekeraar ziet af van elk verhaal ten opzichte van de Gemeente Riemst en diens bestuurders en 
personeelsleden naar aanleiding van de activiteit van de gebruiker en zal de Gemeente Riemst en 

diens personeelsleden vrijwaren tegen elk verhaal van derden voor elke schade veroorzaakt door de 
activiteit van de gebruiker”. 
 

e) de bepalingen onder (a) tot en met (d) zijn niet van toepassing op het sporadisch bezoek van een 
groeve, hier valt o.a. onder: het jaarlijkse vleermuistellen, sporadische rondleidingen onder 
begeleiding van een door het college aangestelde verantwoordelijke, en inspecties van vrijwilligers die 

in het bezit zijn van een geldig bewijs ondertekend door de burgemeester. Ook het uitvoeren van 
stabiliteitswerken en werken in het kader van de veiligheid zijn hiervan uitgezonderd.  
artikel 4: 

De conform artikel 3 door het schepencollege toegestane afwijking op de verbodsbepaling 
opgenomen in artikel 2 van dit politiereglement wordt door de burgemeester onmiddellijk en met 
kennisgeving ingetrokken wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: 

a) de gegevens verstrekt door de aanvrager bij het indienen van zijn aanvraag tot afwijking op de 
verbodsbepaling uit artikel 2 van dit politiereglement blijken niet juist, verouderd of niet  
volledig te zijn, zodat de afwijking niet verleend zou zijn, indien de juiste gegevens wel meegedeeld of 

bekend waren. 
 
b) de omstandigheden waarin de afwijking werd verleend zijn zodanig gewijzigd dat dit een intrekking 

van de afwijking na kennisgeving noodzakelijk maakt.  
 
c) de afwijking kan met het oog op gevaar voor lichamelijke of materiële schade niet gehandhaafd 

blijven. 
 
d) de aanvrager laat na uit eigen beweging een rapport te overhandigen aan de gemeente van de 

periodiek vereiste stabiliteitscontroles. 
 
e) de aanvrager laat na uit eigen beweging het jaarlijks verzekeringsattest te overhandigen aan de 

gemeente waaruit blijkt dat de aanvrager afdoende verzekerd is voor gebeurlijke schade aan 
goederen en schade aan derden. 
 

f) de aanvrager weigert de gemeentelijke toezichthouders toe te laten tot de groeve dan wel een 
sleutel van de toegang te overhandigen aan de gemeente dienst Groeven.  
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g) de aanvrager niet meer voldoet aan een geldig brandweerverslag. 
h) De aanvrager groeve het Avergat betreedt met een gemotoriseerd voertuig (verbrandingsmotor) 
terwijl er een activiteit aan de gang is in de feestzaal. Het verbod op gemotoriseerde voertuigen wordt 

duidelijk aangegeven aan de ingang van de groeve tijdens een activiteit en wordt vooraf 
gecommuniceerd. 
 

i) aan één of meerdere voorwaarden opgenomen in de artikelen in dit politiereglement is niet of niet 
meer voldaan. 
artikel 5: 

Het is verboden om ontplofbare stoffen, brandbare stoffen en ontstekingsmiddelen in de groeve mee 
te nemen of te gebruiken, afval te deponeren, afvalwaters te lozen. Ook de opstapeling van brandbare 
materialen in een hoeveelheid groter dan 2 m³ is verboden in alle ondergrondse groeven in de 

gemeente Riemst, tenzij de brandweer daarvoor een positief advies geeft.  
artikel 6: 
In de omgeving van de groeven worden borden geplaatst, die er aan herinneren dat de groeven niet 

mogen worden betreden en de buitenzijden van de groeven niet mogen worden beklommen zonder 
voorafgaande toelating van het schepencollege zoals omschreven in artikel 3 van dit politiereglement.  
artikel 7: 

Al de ingangen naar de groeven moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiting.  
artikel 8: 
Het schepencollege zal gemeentelijke toezichthouders aanstellen die bevoegd zijn om toezicht te 

houden over al de ondergrondse groeven behorende tot het openbaar en privaat domein, alsook 
behorende tot private eigendom. 
De aanvragers die door het schepencollege worden toegelaten tot de ondergrondse groeven zijn 

verplicht de gemeentelijke toezichters op hun eerste verzoek toe te laten tot de betreffende 
ondergrondse groeve. 
artikel 9: 

De inbreuken op dit politiereglement worden gestraft met politiestraffen, onverminderd de bepalingen 
uit de hogere regelgeving die ter zake gelden. 
artikel 10: 

Dit politiereglement zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
artikel 11: 

Dit politiereglement wordt onmiddellijk van kracht na zijn bekendmaking.  
artikel 12: 
Een afschrift van dit politiereglement zal conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet worden 

overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg, aan de griffie van de politierechtbank en aan de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. 
 

Facilitaire diensten - Technische Dienst 
6. NIEUWE MODEL HUUR- EN CONCESSIEOVEREENKOMST GROEVE AVERGAT 
 

Ivo Thys:  
In het vorige huurcontract was er een opzegtermijn van 1 jaar. Dit is nu 6 maanden geworden. Krijgen 
de bestaande gebruikers een nieuwe overeenkomst? 

burgemeester Mark Vos:  
In geval van stabiliteitsproblemen kan de overeenkomst binnen de maand opgezegd worden.  
De bestaande overeenkomsten laten we bestaan maar kunnen niet overdragen worden.  

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijz igingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het   

transparantiebeginsel; 
Gelet op artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt: ‘’de eigendom van de grond bevat in zich de 
eigendom van hetgeen op en onder de grond is’’. 

Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is  
voor de openbare veiligheid; 
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Gelet op de visie en het beleidsplan van de Gemeente Riemst, paragraaf 1.5 Groeven;  

Gelet op het gemeenteraad besluit van 08-02-2000 betreffende het vaststellen van de voorwaarden  
voor de verhuring van de ondergrondse gangenstelsels in Riemst; 
Overwegende dat op alle huurovereenkomsten tussen gemeente en particulieren voor de huur van  

ondergrondse gangenstelsels de wetgeving voor huur van toepassing is en niet voor pacht;  
Overwegende dat de gemeente als verhuurder verantwoordelijk  is voor de veiligheid in het verhuurde  
goed; 

Overwegende dat een bovengrondse eigenaar ook eigenaar is van de ondergrond.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 

 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe model huurovereenkomst en concessieovereenkomst 

die integraal deel uitmaken van dit besluit.  
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 

7. VERHOGING HUURPRIJS OPENBAAR DOMEIN GROEVE AVERGAT 
 
Steven Coenegrachts: 

Is de huurprijs officieel geschat? De stabiliteit van de groeves moet gegarandeerd worden door de 
gemeente. Waarom rekent u een publieke verplichting door aan particuliere gebruikers?  
Burgemeester Mark Vos: 

De nieuwe prijs is op de kostprijs van de stabiliteitscontroles en op een indexering van de oude prijs 
gebaseerd.  
De kostprijs van het controleren van het plafond wordt berekend per m² en verspreid over de tijd.  

Privé-eigenaars betalen het afkloppen zelf. Een voorstel tot subsidiëring zal aan de gemeenteraad van 
april voorgelegd worden.  
 

Ivo Thys:  
Waarom moeten huurders meer betalen, ook als er niet afgeklopt zal worden? 
burgemeester Mark Vos:  

Er moet altijd gecontroleerd worden. 
 
Dirk Jacobs:  

Zijn er nog leegstaande groeven? Kan er nog bijkomend verhuurd worden? 
Ik ga niet akkoord met de verhoging van de huurprijs. 
Burgemeester Mark Vos:  

Alleen als er een toeristische meerwaarde is, kan nog verhuurd worden. Het college zal beslissen over 
elke individuele vraag die wordt ingediend.  
 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen;  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel; 

Gelet op artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt: ‘’de eigendom van de grond bevat in zich de 
eigendom van hetgeen op en onder de grond is’’. 
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is 

voor de openbare veiligheid; 
Gelet op de visie en het beleidsplan van de Gemeente Riemst, paragraaf 1.5 Groeven;  
Gelet op het gemeenteraad besluit van 08-02-2000 betreffende het vaststellen van de voorwaarden 

voor de verhuring van de ondergrondse gangenstelsels in Riemst;  
Gelet op het CBS besluit van 02-03-2017 omtrent controle dak stabiliteit groeve Avergat op openbaar 
domein; 

Gelet op de offerte van firma Mergelbouwsteen Kleijnen van 11-01-2017; 
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Overwegende dat op alle huurovereenkomsten tussen gemeente en particulieren voor de huur van 

ondergrondse gangenstelsels de wetgeving voor huur van toepassing is en niet voor pacht; 
Overwegende dat de gemeente als verhuurder verantwoordelijk is voor de veiligheid in het verhuurde 
goed; 

Overwegende dat een bovengrondse eigenaar ook eigenaar is van de ondergrond;  
Overwegende dat de kosten die de gemeente Riemst als verhuurder dient te maken om de 
plafondstabiliteit te controleren, deels geïntegreerd worden in de huurprijs.  

 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 

Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
3 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
7 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 

Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 

De gemeenteraad beslist om de huurprijs op openbaar domein in het Avergat te verhogen van € 0,10 
naar € 0,25 per m2 in nieuwe huurovereenkomsten. 
 

LDP - Dienst Milieu 
8. OPHEFFING REGLEMENT E-PORTEMONNEE 
 

Ludwig Stevens: 
Wat gebeurt er met de waarde die nog ter beschikking is?  
schepen Mathieu Eycken:  

Alle betrokkenen zijn verwittigd.  
 
Jan Peumans:  

Is de e-portemonnee geëvalueerd? Hoeveel mensen hebben er gebruik van gemaakt in Riemst? Wat 
heeft dit gekost aan de gemeente? 
schepen Mathieu Eycken:  

Er is geen evaluatie geweest, maar we vonden het wel een goed systeem. Het schepencollege heeft 
beslist voorlopig nog niet deel te nemen aan het nieuw project met de Limbu.  
 

Steven Coenegrachts:  
Wil de gemeente zelf een systeem uitwerken ter vervanging van het project e-portemonnee? Gaan we 
niet meer betalen als we niet instappen in het project van Limburg.net?  

schepen Mathieu Eycken:  
We willen proberen het idee van de e-portemonnee in Riemst verder te zetten. Dit wil zeggen: burgers 
punten laten verzamelen en in ruil bijvoorbeeld een cadeaucheque van de gemeente Riemst 

overhandigen.  
We zijn ermee bezig en gaan dit bespreken in het schepencollege. Voor de Limbu wachten we op 
bijkomende informatie.  

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15-07-2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26-03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 10.09.2012 betreffende het reglement e-portemonnee 
en latere wijzigingen; 
Overwegende dat Limburg.net in maart 2018 stopt met het project e-portemonnee; 

 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 

Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 

artikel 1: 
Het reglement e-portemonnee d.d. 10-09-2012 en latere wijzigingen worden opgeheven. 
artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Limburg.net en aan de financiële dienst van de 
gemeente. 
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LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 

9. ACTIE TER ONDERSTEUNING LOKALE HANDELAARS EN HORECA-UITBATERS-D.E.K.L. 
TOMBOLA 

 

Ivo Thys: 
Krijgen de niet-aanwezigen de bon achteraf?  
schepen Guy Kersten:  

Alle winnaars worden verwittigd en krijgen een nieuwe oproep indien ze hun bon niet komen afhalen.  
 
Steven Coenegrachts: 

Waarom komt dit terug op gemeenteraad? 
schepen Guy Kersten: 
De data zijn t.o.v. vorig jaar gewijzigd en daarom laten we dit agendapunt terugkomen op de 

gemeenteraad. Daarom wordt ook gevraagd om het college te mandateren om de data in de toekomst 
te bepalen. 
 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen;  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 

Overwegende dat de tombola-actie open staat voor de handelaars en horeca-uitbaters die hun 
handelsactiviteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Riemst;  
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen en de L.E.M. de goedkeuring vraagt 

aan de gemeenteraad om de belangrijke data van de actie te mogen bepalen;  
Overwegende dat de handelaars en horeca-uitbaters die deelnemen aan deze actie zich dienen te 
engageren om de gemeentelijke cadeaubon tijdens en na afloop van de actie te aanvaarden in hun 

zaak. 
Overwegende dat deze actie kadert in het beleid omtrent het versterken van lokale handel en de 
daaruit vloeiende ondersteuning van kleinhandel. Samen met de gemeente en de handelaars worden 

op die manier de lokale diensten aan de klanten ruimer bekendgemaakt en worden nieuwe klanten 
aangetrokken. 
Overwegende dat de gemeente ,via de geijkte communicatiekanalen, promotie zal voeren om de actie 

zo breed mogelijk bekend te maken; 
Overwegende dat tijdens de looptijd van de actie de deelnemende handelaars en horeca-uitbaters per 
aangekocht bedrag van 5 euro een tombola-biljet aan de klant geven. De klant kan op dit tombola-

biljet zijn gegevens invullen en het biljet deponeren in een urne bij de deelnemende handels- of 
horecazaak; 
Overwegende dat wanneer de consument zich voor zijn aankopen op een duurzame manier 

verplaatst, namelijk de fiets of te voet, voor hetzelfde bedrag van 5 euro recht heeft op twee tombola-
biljetten. Het duurzame aspect is belangrijk voor de gemeente Riemst en wordt alzo gestimuleerd;  
Overwegende dat het maximum aantal biljetten per aankoop beperkt zal zijn tot 20 stuks;  

Overwegende dat de dienst Lokale economie, in samenspraak met de LEM en CBS, een concrete 
prijzenpot zal samenstellen; 
Overwegende dat er voor deze actie een wedstrijdreglement opgemaakt is door de dienst lokale 

economie; 
Overwegende dat de kostprijs voor deze actie geraamd is op 20.000 euro inclusief BTW;  
Overwegende dat deze tombola-actie betaald zal worden met de kredieten die voorzien zijn in het 

budget 2018 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001 alg. rekening 61690900 0500.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps,  

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 

artikel 1: 
Goedkeuring te geven aan het wedstrijdreglement van de jaarlijkse tombola-actie. Dit document wordt 
als integrerende bijlage aan dit besluit gehecht. 
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artikel 2: 

Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de belangrijke data van de 
actie te bepalen. 
artikel 3: 

Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de concrete prijzenpot 
jaarlijks samen te stellen. 
artikel 4: 

Een afschrift van dit besluit wordt aan de financiële dienst bezorgd. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

10. AANKOOP PERCEEL 330B RIEMST CENTRUM - DEFINITIEF BESLUIT 
 
Ivo Thys: 

Het kloppend hart van Riemst staat nog steeds op de website.  
Is het zinvol om dit stuk grond te kopen?  
Burgemeester Mark Vos:  

Ondanks het feit dat het project “kloppend hart van Riemst” werd afgevoerd om financiële redenen 
blijft dit strategisch gelegen grond. Het is een goede belegging voor de gemeente.  
 

Steven Coenegrachts:  
De gemeente moet geen geld beleggen. Wat zijn de plannen met dit gebied?  
Burgemeester Mark Vos: 

Dit project is afgevoerd.  
Deze aankoop is een strategische aankoop. Het is woonzone en ligt midden in het centrum van de 
gemeente Riemst en in de buurt van het gemeentehuis.  

Ivo Thys:  
Het kloppend hart is niet alleen afgevoerd vanwege financiële redenen.  
 

Jan Peumans: 
De cijfers zijn nog niet bezorgd die ik de vorige gemeenteraad heb opgevraagd.  
Burgemeester Mark Vos:  

We zullen u de cijfers bezorgen.  
 
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; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 14 september 2017 houdende de aanstelling van 
notaris Mieke Neven om de aankopen in het binnengebied van Riemst te realiseren;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad In vergadering van 10 november 2016 houden het 
principieel akkoord tot aankoop; 
Gezien de strategische ligging in het woongebied tussen Maastrichters teenweg en Klein Lafeltstraat 

en gelet op de reeds meerdere eigendommen van ons bestuur in dit gebied, is het wenselijk de 
aankoop te realiseren; 
Gezien op deze manier de gemeente ook inbreng heeft in de eventuele toekomstige projecten die 

daar kunnen gerealiseerd worden; 
Gezien de eigenaars, hun eigendom wensen te verkopen en gelet op de verkoopovereenkomst van 
20 december 2016; 

Gelet op het schattingsverslag opgesteld door aan landmeter-expert Peter Gijsen, Riemsterweg 117 te 
3740 Bilzen van 12 september 2016; 
Gezien de totale aankoopwaarde van de goederen gebeurt tegen € 36.400,00;  

Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Mieke Neven te Riemst Kanne ref. 17-01-6318/001-
SH), die integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2018, 

onder registratiesleutel 1419/001/001/004/014/22800000-0600; 
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Gezien de kosten voor het opstellen van de akte, € 2.533,94, kunnen betaald worden met de 

kredieten die zijn voorzien in het budget 2018 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/61420110/0600: 
Gehoord het verslag; 

Na bespreking; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
4 stemmen tegen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans  

6 onthoudingen: Jan Peumans, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 

artikel 1: 
De gemeente zal de onroerende goederen gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nummer 330B, 
groot volgens kadaster 910m², aankopen volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Mieke 

Neven, akte die integraal deel uitmaakt van dit besluit en tegen een totaal bedrag van € 36.400,00. 
artikel 2: 
De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk het bewaken van de toekomstige 

ontwikkeling in het binnengebied tussen Maastrichtersteenweg en Klein Lafelstraat en het vrijwaren 
van de mogelijkheid om een wegtracé te realiseren tussen Maastrichtersteenweg en zorgcampus 
zoals voorzien in het gemeentelijk structuurplan. 

artikel 3: 
De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2018, onder 
registratiesleutel 1419/001/001/004/014/22800000-0600. 

De kosten voor het opstellen van de akte,€ 2.533,94,  kunnen betaald worden met de kredieten die 
zijn voorzien in het budget 2018 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600 
artikel 4: 

Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst.  
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 

ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Mieke Neven, Statiestraat 36 te Riemst om de akte te 

verlijden.  
artikel 7: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris 

Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

11. AANKOOP PERCELEN ONTWERP RUP GENOELSELDEREN - DEEL 1 
 
Ivo Thys:  

Hier wordt de open ruimte aangesneden.  
Burgemeester Mark Vos:  
Het is woongebied met een landelijke karakter. 

 
Ivo Thys:  
Wat zijn de plannen met de gemeente met het ondergronds waterreservoir dat hier gelegen is?  

Schepen Mathieu Eycken:  
Er is een vleermuizenschuilplaats. Dit zal met Natuurpunt verder onderzocht worden.  
 

Steven Coenegrachts:  
Waarom koopt de gemeente zelf deze grond?  
Burgemeester Mark Vos:  

Het grootste deel van de grond in dit gebied is al in eigendom van de gemeente.  
 
Jan Peumans:  

Dit initiatief sluit niet aan bij de structuur van het dorp Genoelselderen. Is het nodig om dit gebied aan 
te snijden? Moet er een woonbehoeftestudie gemaakt worden? 



Notulen gemeenteraad dd. 12.03.2018 - pag. 13 
 

Schepen Katja Onclin: 

Het dossier komt nog terug naar de gemeenteraad 
Een woonbehoeftestudie is niet nodig.  
 

Ivo Thys: 
Waarom wordt dit gebied niet gebruikt om terug landbouwzone van te maken? 
Schepen Katja Onclin:  

Dit is overwogen, maar er is een andere keuze gemaakt. 
 
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; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 2 februari 2017 houdende de aanstelling van 
notaris Bram Vuylsteke om de aankopen in Genoelselderen te realiseren; 

Gezien de strategische ligging in het ontwerp van RUP zonevreemde sportrecreatie, deelgebied 
Genoelselderen waardoor het mogelijk wordt een wooninbreiding te realiseren en om de bestaande 
sportaccommodatie te regulariseren en in te bufferen; 

Gelet op het ontwerp van RUP zonevreemde sportrecreatie, het deelgebied Genoelselderen;  
Gezien de eigenaars, hun eigendom wensen te verkopen; 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door aan landmeter-expert Robert Thijsen, Nederstraat 3C te 

3730 Hoeselt. van 14 februari 2018; 
Gezien de totale aankoopwaarde van de goederen gebeurt tegen € 130.645,00;  
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke te Riemst Z.Z.B. ref. D. 2017/10118, 

die integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2018, 
onder registratiesleutel 1419/001/001/002/002/22000000-0610; 

Gezien de kosten voor het opstellen van de akte, € 5.746,55, kunnen betaald worden met de 
kredieten die zijn voorzien in het budget 2018 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/61420110/0600: 

Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 

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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 

7 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 
Agnes Coenegrachts 
 

artikel 1: 
De gemeente zal de onroerende goederen gelegen te Riemst 9e afdeling Genoelselderen sectie A 
nummers: 

• 153W, (tuin) groot volgens kadaster 216m²; 
• 148A groot volgens kadaster 1.230m²; 
• 144M (sportgebouw) groot volgens kadaster 38m²; 

• 144L groot volgens kadaster 2.422m²; 
• 144G (sportgebouw) groot volgens kadaster 21m²; 
• 144F groot volgens kadaster 2.538m² 

aankopen volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, akte die integraal deel 
uitmaakt van dit besluit tegen een totaal bedrag van € 130.645,00.  
artikel 2: 

De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van de sportzone, de 
realisatie van de ontwikkeling van parkeren en een plein rondom het parochiaal centrum en de aanleg 
en realisatie van wegen en koopkavels voor bebouwing. 
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artikel 3: 

De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2018, onder 
registratiesleutel 1419/001/001/002/002/22000000-0610. 
De kosten voor het opstellen van de akte, € 5.746,55, kunnen betaald worden met de kredieten die 

zijn voorzien in het budget 2018 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600 
artikel 4: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst.  

artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 

artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Bram Vuylsteke, Op de Dries 4 te Riemst om de akte 
te verlijden.  

artikel 7: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris 
Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen.  

 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. GOEDKEURING HUUROVEREENKOMSTEN GROEVE AVERGAT VOOR DE REALISATIE 

VAN HET PROJECT "FIETSEN ONDER DE GROND" 
 
Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat het wenselijk is, om het project, "fietsen onder de grond", in samenwerking met het 
provincie bestuur te realiseren een huurovereenkomst af te sluiten, omtrent de ondergrondse 
mergelgroeve, met de eigenaars van een gedeelte van het traject van de fietsroute;  

Gezien de eigendommen van CBR Cementbedrijven, Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal -
Bosvoorde en de VZW Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen gelegen zijn binnen de 
projectzone; 

Gezien de onderstaande voorwaarden, vermeld in de overeenkomst die, als bijlage, integraal deel 
uitmaakt van dit besluit: 

• De gemeente erkent de stabiliteitsproblematiek die gepaard gaat met het specifieke karakter 

van de ondergrondse mergelgroeve; 
• Het gemeentebestuur laat periodiek de stabiliteit en veiligheid controleren zonder dat de 

verhuurder een sluitende garantie kan geven met betrekking tot de stabiliteit en veiligheid;  

• De aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade ten gevolge van verborgen gebreken 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten, de gemeente aanvaard deze exoneratie uitdrukkelijk;  

• Het in huur gegeven goed wordt bestemd als "fietsen in de groeven;  

• De gemeente mag de nodige werken uitvoeren om de locatie uit  te rusten als fietsroute; 
• de overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur; 
• De verhuring is gratis 

• Alle herstellingen, en onderhoudswerken zijn ten laste van de gemeente;  
• De gemeente sluit een verzekering af die alle schade die de activiteiten kunnen aanrichten, 

aan het goed, de omliggende goederen en aan derden, dekt;  

• De verzekering voorziet ook een afstand van verhaal ten opzichte van de eigenaar, diens 
bestuurders en personeelsleden naar aanleiding van de activiteiten van de gemeente;  

• Al de kosten voor de realisatie en de instandhouding van de activiteit zijn ten laste van de 

gemeente Riemst; 
Gelet op de bij onderhavige beslissing gevoegde huurovereenkomst;  
Gelet op artikel 27 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur;  
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 

Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1 

Het bestuur zal de hierna vermelde goederen, ondergrondse mergelgroeve gelegen onder de 
percelen kadastraal gekend Riemst 5e afdeling Kanne sectie C nummers 363C en 364C, volgens het 
inplantingsplan als bijlage, huren van de eigenaars 

artikel 2 
Het bestuur zal de vermelde goederen gratis huren, en onder de voorwaarden, zoals deze 
weergegeven zijn in de ontwerp van huurovereenkomst die als bijlage bij dit besluit gevoegd is en er 

integrerend deel van uitmaakt. 
artikel 3 
Burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris Guido Vrijens zullen de huurovereenkomst namens 

de gemeente Riemst ondertekenen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

13. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE ONDERHOUD 
GEMEENTEWEGEN IN ASFALT, DIENSTJAAR 2018 

 

Jo Ruyters: 
In de Mgr. Simenonlaan en de Schepen Mengels zijn dringend herstellingen nodig.  
Burgemeester Mark Vos:  

We bekijken het.  
 
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 
2018” een bestek met nr. TD/LR 1049/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - 
Aankoopdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.650,00 excl. btw of € 
69.756,50 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 4 april 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen.  

 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 

Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 

artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden bij toepassing van artikel 42, § 1, 1° a van 
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 omwille van het niet-overschrijden van de limiet 

van € 144.000,00 excl. btw, met name voor: 
- Onderhoud en herstel van gemeentewegen in asfalt:  
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o Zichen: Nieuwe weg 

o Zussen: Toegang kerkhof 
o Herderen: Oomkenshof 
o Riemst: toegangsweg sporthal 

o Plaatselijke herstellingen: Rijckerstraat, Muizenberg, Mgr. Simenonlaan, Schepen Mengels,  
             Vossestraat, Krukstraat en Hoogstraat 
Bovenstaande lijst is niet limitatief. Gelijkaardige werken kunnen opgedragen worden op alle 

asfaltwegen binnen de grenzen van de gemeente Riemst. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 1049/2018 en de raming voor de opdracht 

“Onderhoud gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 2018”, 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 € 

57.650,00 excl. btw of € 69.756,50 incl. 21% btw.  
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

14. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE DAKRENOVATIE 
VERDIEPING GEMEENTEHUIS 

 

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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;  
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Dakrenovatie verdieping gemeentehuis” een bestek 
met nr. HA/1048/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 48.639,61 excl. btw of € 
58.853,93 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 4 april 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22100100/0190 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 

Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1048/2018 en de raming voor de opdracht 
“Dakrenovatie verdieping gemeentehuis”, 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 € 48.639,61 excl. btw 
of € 58.853,93 incl. 21% btw. 
artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22100100/0190 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
15. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE  

HERAANLEG ZIJWEG WALENWEG IN BETON 
 
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Heraanleg zijweg Walenweg in beton” een bestek 
met nr. TD/LR 1054/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 excl. btw of € 

54.450,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat 4 april 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 
 

BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 

Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden bij toepassing van artikel 42, § 1, 1° a van 
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 omwille van het niet -overschrijden van de limiet 
van € 144.000,00 excl. btw. 

artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 1054/2018 en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg zijweg Walenweg in beton”, opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
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algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 45.000,00 excl. btw 

of € 54.450,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 

16. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET TOERISME LIMBURG IKV FIETSEN ONDER DE 
GROND 

 

Dirk Jacobs:  
Komt de route in aanraking met andere bedrijvigheid in de groeve?  
Schepen Christiaan Bamps:  

De route zal afgesloten worden met hekken.  
 
Steven Coenegrachts:  

Suggestie: wellicht kan de champignonkweker een automaat zetten in het huisje.  
Schepen Christiaan Bamps: 
We zullen uw voorstel meenemen.  

 
Ivo Thys:  
Wat zijn de openingsuren? 

Schepen Christiaan Bamps: 
Er is een winter- en zomeropening.  

- Winter: 10 tot 17 u en maandagvoormiddag gesloten  

- Zomer: 9 u tot 20 u en maandagvoormiddag gesloten 
 
Ivo Thys 

Ik betwijfel of de afsluiting veilig is. Ik vrees dat via deze toegang andere delen van het groevenstelsel 
Avergat gaan bezocht worden.  
Schepen Christiaan Bamps:  

Er zijn voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig.  
Burgemeester Mark Vos:  
We gaan dit uiteraard regelmatig evalueren. 

 
Gelet op de aanvraag van Toerisme Limburg voor het realiseren van een ondergronds fietstraject in 
de grotten Putberg te Kanne; 

gelet op het feit dat dit traject integraal deel uitmaakt van het toeristisch fietsroutenetwerk en gratis 
toegankelijk zal zijn; 
overwegende dat er verschillende werken zullen worden uitgevoerd op het grondgebied van de 

gemeente Riemst; 
gelet op het feit dat Toerisme Limburg zich ertoe verbindt dit project binnen haar budgetten te 
realiseren; 

gelet op het feit dat beide partijen hun wederzijdse afspraken en verbintenissen wensen vast te leggen 
in een samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie Limburg d.d. 27-03-2014 om extra SALK-

middelen vrij te maken voor de verdere ontwikkeling van het fietsroutenetwerk te Limburg, onder meer 
voor de ontwikkeling van nieuwe fietstrajecten door of over het water, in de lucht of door de bomen én 
onder de grond.  

Overwegende dat Partijen in uitvoering van deze beslissing samen het deelproject ‘Fietsen onder de 
Grond’, hierna genoemd ‘het Project’, wensen te realiseren binnen het gedeelte van het projectgebied 
Avergat, gelegen op het grondgebied van de GEMEENTE RIEMST. De aanvraag tot het verkrijgen 

van een omgevingsvergunning voor de realisatie van het Project (met inbegrip van de passage door 
de mergelwoning, gelegen Avergat 30) is lopende. De inrichtingswerken aan de mergelwoning zullen 
het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke aanvraag tot het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning.  
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Bij huidige overeenkomst wensen Partijen hun wederzijdse afspraken en verbintenissen vast te 

leggen.   
gelet op het algemeen beleidsplan van de gemeente Riemst waarin de verdere bekendmaking en 
promotie van de mergelgrotten en het mergellandschap zijn opgenomen;  

gelet op het gemeentedecreet; 
gelet op het feit dat de gemeente Riemst jaarlijks een bedrag in het Budget zal voorzien voor de 
exploitatie van dit project; 

gelet op het feit dat de gemeente Riemst 50.000 euro in het Budget 2018 heeft voorzien voor het 
plaatsen van extensometers en voor het verhaal van Mergel en champignonteelt, tentoongesteld in de 
mergelwoning; 

gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22/2/2018;  
gelet op de gunstige adviezen van de dienst groeven, de preventieadviseur en Ethias;  
 

BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 

Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
DEEL 1: MET BETREKKING TOT DE REALISATIE VAN HET PROJECT  

artikel 1. – Voorwerp  
1.1 Deze overeenkomst heeft als voorwerp de realisatie en exploitatie van het Project.  
Zij legt de taken van de Partijen en de modaliteiten van samenwerking vast.  

artikel 2. – Taken van Toerisme Limburg  
2.1 TOERISME LIMBURG staat in voor de algemene coördinatie, zoals het organiseren van 
overlegmomenten, het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst en alle andere acties die 

bijdragen tot het welslagen van het project.  
2.2 TOERISME LIMBURG treedt op als aanbestedende overheid van de studie opdracht. De studie 
opdracht omvat:  

- De opmaak van het ontwerp dossier (plannen, bestek en meetstaat, … ) inclusief de nodige 
voorafgaande terrein opmetingen;  
- De opmaak en de indiening van het vergunningendossier ( omgevingsvergunning, beschrijvende 

nota, in voorkomend geval project MER-screening, … );  
- De veiligheidscoördinatie;  
- De opmaak en begeleiding van het aanbestedingsdossier voor de realisatie van het Project 

(begeleiding bij het publiceren van de opdracht, opstellen van het verslag van nazicht,… );  
- De leiding der werken tijdens de uitvoering (organisatie en verslaggeving van werfvergaderingen);  
- Het verlenen van medewerking bij opleveringen.  

2.3 TOERISME LIMBURG treedt op als aanbestedende overheid en bouwheer van het 
infrastructuurproject.  
2.4 TOERISME LIMBURG garandeert dat de bedragen zoals vermeld in artikel 6.1 absolute bedragen 

zijn, die slechts kunnen overschreden worden in de gevallen zoals voorzien in de artikelen 38/8, 38/9, 
38/11 en 38/12, §1 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

artikel 3. – taken van de GEMEENTE RIEMST bij de uitvoering van het project  
3.1 De GEMEENTE RIEMST zal aan TOERISME LIMBURG en haar aannemers en dienstverleners  
die betrokken zijn bij de realisatie van het Project alle mogelijke technische informatie waarover zij  

beschikt bezorgen op eerste verzoek.  
3.2 De GEMEENTE RIEMST zal op vraag van TOERISME LIMBURG specifieke technische  
ondersteuning bieden voor het Project met inbegrip van het verlenen van de toegang tot de locatie.  

3.3 De GEMEENTE RIEMST zal fungeren als direct aanspreekpunt op de locatie voor aannemers  
en dienstverleners.  
3.4 DE GEMEENTE RIEMST zal TOERISME LIMBURG systematisch op de hoogte houden van de  

werkzaamheden zodat de werfopvolging door TOERISME LIMBURG correct kan verlopen.  
3.5 DE GEMEENTE RIEMST staat, samen met haar partner Infrax, volledig in voor de uitvoering en 
betaling van de aanpalende wegeniswerken in het Avergat. Deze straat zal ingericht worden als 

woonerf. Deze werken worden gepoogd klaar te zijn bij de opening van het project in oktober 2018. 
3.6 DE GEMEENTE RIEMST sluit de nodige overeenkomsten af met de huidige pachter en eigenaars 
van de grotten (champignonkweker/ CBR/Natuurpunt) en verzekert daarmee het autovrije karakter van 

het  
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volledige fietstraject (cfr. Kwaliteitscharter Toeristisch Fietsroutenetwerk Limburg) tijdens de 

openingstijden van het traject.  
artikel 4. – verkrijgen van toestemming van eigenaars  
4.1 De GEMEENTE RIEMST verbindt zich ertoe dat alle eigenaars, houders van zakelijke rechten  

en van persoonlijke rechten hun schriftelijke toelating verlenen opdat TOERISME LIMBURG de  
werken zoals opgesomd in bijlage 2 kan laten uitvoeren. Deze toelating zal verkregen worden uiterlijk  
bij aanvang van de werken. 

artikel 5. – verkrijgen van een zakelijk recht  
5.1 Gelet op de opname in het Fietsroutenetwerk zoals bepaald in artikel 6 zal de GEMEENTE  
RIEMST voor de onderdelen van het Project waarvan zij geen eigenaar is een huurovereenkomst 

verkrijgen van onbepaalde duur dat bij authentieke akte wordt vastgelegd. Dit recht zal worden 
verkregen uiterlijk bij de start van de werken.  
artikel 6. – financiële aspecten  

6.1 De totale projectkosten van het project “Fietsen onder de Grond” worden geraamd op 676.250,00 
euro. De GEMEENTE RIEMST voorziet een bedrag van 50.000 euro, als bijdrage in de inrichting van 
de mergelwoning, Avergat 30 en voor het plaatsen van extensometers om de veiligheid te 

garanderen. 
6.2 Elk der Partijen draagt de eigen kosten, van welke aard of onder welke benaming ook, die 
verbonden zijn aan de personele inzet voor de uitvoering van deze overeenkomst.  

 
DEEL 2: MET BETREKKING TOT DE MERGELWONING – AVERGAT 30.  
artikel 7. – recht van opstal – uitvoeren van inrichtingswerken  

7.1. De GEMEENTE RIEMST verleent aan TOERISME LIMBURG een recht van opstal met 
betrekking tot de mergelwoning, gelegen te Riemst, Avergat 30. Dit recht van opstal neemt een 
aanvang van zodra TOERISME LIMBURG beschikt over een uitvoerbare omgevingsvergunning voor 

de realisatie van het Project en eindigt van rechtswege bij voorlopige oplevering van:  
- de werken met betrekking tot de realisatie van het Project én;  
- de inrichtingswerken aan de mergelwoning zoals omschreven in bijlage 5 bij huidige overeenkomst.  

7.2. Bij beëindiging van het recht van opstal wordt de GEMEENTE RIEMST van rechtswege en 
zonder enige vergoeding eigenaar van de betreffende opstallen. Zij zal vanaf de voorlopige oplevering 
op eigen kosten instaan voor de exploitatie en alle onderhoud van de mergelwoning als deel 

uitmakend van en in de geest van het Kwaliteitscharter Toeristisch Fietsroutenetwerk Limburg zoals 
omschreven in artikel 9.  
7.3. Het recht van opstal zal enkel verleend worden met het oog op:  

- de uitvoering van het Project conform de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning;  
- de uitvoering van de inrichtingswerken op eigen kosten door TOERISME LIMBURG conform bijlage 
5.  

 
DEEL 3: OVERIGE BEPALINGEN  
artikel 8. – overleg en terugkoppeling  

8.1 Voor het begeleiden van het realisatieproces wordt een project team opgericht, met minimaal één 
vertegenwoordiger van alle genoemde partijen uit voorliggende overeenkomst. Het voorzitterschap 
wordt waargenomen door TOERISME LIMBURG.  

8.2 TOERISME LIMBURG staat in voor de goedkeuring van het ontwerp en de gunning van de 
uitvoeringsopdracht en koppelt hierover terug tijdens de vergaderingen van het projectteam.  
artikel 9. – opname in het fietsroutenetwerk Limburg  

9.1 Vanaf haar voorlopige oplevering zal het Project worden opgenomen in het  
Fietsroutenetwerk Limburg en zal het door Partijen ondertekende ‘Kwaliteitscharter Toeristisch  
Fietsroutenetwerk Limburg’, dat als bijlage 3 bij huidige overeenkomst wordt gevoegd, van  

toepassing zijn op het Project.  
9.2 In aanvulling op dit Kwaliteitscharter komen Partijen overeen dat alle exploitatiekosten eigen  
aan het Project (onder andere elektriciteit, verlichting, automatische poort,  

camerabewaking) ten laste zijn van de GEMEENTE RIEMST.  
9.3 De exacte openingsuren van het Project worden in onderling overleg in een latere fase van  
het Project vastgelegd. Er wordt gestreefd naar maximale openingstijden.  

artikel 10. – communicatie  
10.1 Alle Partijen waken erover dat bij communicatie-initiatieven steeds gewezen wordt op de 
samenwerking van de Partijen d.m.v. deze samenwerkingsovereenkomst. Bij schriftelijke 

communicatie worden steeds de logo’s van alle Partijen, in combinatie met logo’s van andere 
partners, in een gelijkaardige grootte weergegeven.  
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10.2 Het eerste communicatie-initiatief (primeur) is voorbehouden voor TOERISME LIMBURG als 

hoofdfinancierder van het project. Elke vorm van communicatie tot en met de opening kan enkel 
gebeuren in samenspraak met, en onder regie van, TOERISME LIMBURG.  
10.3 Naast de direct betrokken partners wordt ook Toerisme Vlaanderen (via SALK-middelen) 

opgenomen in de communicatie zoals bepaald in de SALK subsidiebesluiten.  
 
artikel 11. – duur  

11.1 Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de ondertekening door de partijen en eindigt van 
rechtswege bij de definitieve oplevering van het Project. De overeenkomst blijft evenwel bestaan voor 
eventueel toekomstige gevolgen, vorderingen, procedures, … die voortvloeien uit of verband houden 

met de uitvoering van het project en deze overeenkomst.  
11.2 Zij is niet voortijdig opzegbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek in geval van ernstige contractuele wanprestatie van een van de Partijen.  

11.3 Aangezien het Project een SALK-project betreft met een deadline op 31-12-2018 is TOERISME 
LIMBURG gerechtigd om deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien komt vast te staan dat het 
Project niet tijdig kan gerealiseerd worden, om welke reden ook.  

Deze eenzijdige beëindiging kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige 
(schade)vergoeding in hoofde van TOERISME LIMBURG en kan voor de GEMEENTE RIEMST geen 
grondslag vormen om aanspraken of rechten te doen gelden op de uitkering of aanwending van de 

voor het Project gereserveerde SALK-middelen voor andere doeleinden dan het Project. Indien de 
voortijdige beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van het niet of niet tijdig verkrijgen van de 
nodige vergunningen worden alle op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst reeds 

gedane uitgaven evenals deze die nadien nog uit het Project zullen voortvloeien ten laste genomen 
door TOERISME LIMBURG.  
artikel 12. – geschillen  

12.1 Alle conflicten en geschillen die uit de toepassing of de interpretatie van deze  
overeenkomst zouden kunnen voortspruiten, zullen bij voorrang in gemeen overleg beslecht  
worden.  

12.2 In geval van blijvend geschil zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van  
Beroep te Antwerpen bevoegd.  
artikel 13. - toelage aan TOERISME LIMBURG 

Overeenkomstig artikel 6.1 van deze overeenkomst kent de GEMEENTE RIEMST een bedrag van 
50.000 euro toe aan TOERISME LIMBURG voor de werken aan de woning, Avergat 30. Dit bedrag 
wordt in 1 deel uitbetaald op verzoek van Toerisme Limburg.  

Overeenkomstig artikel 3 volgen de de gemeentelijke diensten de werken mee op.  
artikel 14 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met Toerisme Limburg betreffende de realisatie van het 

project "fietsen onder de grond" goed en machtigt burgemeester en secretaris om de overeenkomst te 
ondertekenen. 
 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
17. VRAGEN RAADSLEDEN 
 

Etienne Gielen: 
- Kunt u een overzicht bezorgen van de armoedebestrijding in Riemst? 

Schepen Katja Onclin: de aangepaste presentatie die enkele maanden geleden tijdens de raad 

werd gepresenteerd zal aan u bezorgd worden. 
 
Jo Ruyters:  

- Tijdens de laatste sportraad hebben we gemerkt dat de geluidsinstallatie niet goed werkt.  
Burgemeester Mark Vos: er is een nieuwe installatie besteld. 

 

Dirk Jacobs:  
- Het Deken Gelaesplein is heringericht. Er zijn enkele nieuwe toestellen geplaatst. Er zijn geen 

toestellen voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Kunnen er toestellen bijgeplaatst worden voor kinderen 

van deze leeftijd? 
Schepen Bert Cilissen: we zullen dit onderzoeken. 

- Er zijn verschillende bomen gekapt aan sporthal in Herderen, waarom? 

Burgemeester Mark Vos: Dit is hakhoutbeheer. Slechte bomen worden gekapt en springen later 
weer terug uit.   
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- Er zijn klachten naar aanleiding van het testen van racevoertuigen in Zichen. Hoeveel keer werd 

dit georganiseerd en komt dit regelmatig terug? Had de organisatie een vergunning?  
Schepen Christiaan Bamps: Dit mag maximaal 2 maal per jaar georganiseerd worden door een 
organisatie/persoon die een band heeft met Riemst. De beurten voor het jaar 2018 zijn opgebruikt.  

- Op 21 februari 2018 is een artikel in het belang van Limburg verschenen over ‘betonscan’  Elke 
gemeente kan zich hiervoor aanmelden. Riemst heeft dit niet gedaan. W aarom niet? 
schepen Katja Onclin: ik zal het onderzoeken.  

Jan Peumans:  
- Het antwoord op de vraag die ik tijdens de vorige raad heb gesteld in verband met de 

belastingvermindering is naast de kwestie. Ik ben het niet eens met dit antwoord.  

Burgemeester Mark Vos: de burgemeester geeft een lezing van het antwoord en stelt dat er wel 
tariefvariaties in onze belastingen zijn opgenomen.  

- Heeft u al een antwoord gekregen van het parket betreffende de afbraak van de boogloods?  

Schepen Katja Onclin: Neen, nog niet. We zullen het antwoord van het parket afwachten en 
daarna verdere stappen ondernemen. De afbraak moet uitgevoerd worden. We houden u op de 
hoogte. 

- Universiteit Antwerpen doet een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Doet de gemeente mee en is 
kan er via de website een oproep gedaan worden aan de burgers om zich in te schrijven?  
Schepen Marina Pauly: Dit is afgestemd met de dienst Communicatie. Er is een oproep gedaan 

via Facebook en de website.  
- Er zijn parkeerplaatsen voorzien onder de brug in Kanne. Deze staan vrijwel leeg. Het plein staat 

meestal helemaal vol geparkeerd. Hoe gaat de gemeente hiermee om? 

Schepen Guy Kersten: Er is voldoende signalisatie voorzien, zowel boven als beneden de 
Muizenberg staan borden die aangeven dat er 150 parkeerplaatsen onder de brug zijn. Een 
mogelijke aanpassing zou er in kunnen bestaan dat de wandelroutes onder de brug starten. We 

zullen het samen met de toeristische dienst onderzoeken. 
 
Jan Noelmans:  

- In de Zagerijstraat in Membruggen zijn verzakkingen en putjes in de stoepen. Kan dit 
gecontroleerd worden? 
Burgemeester Mark Vos: we onderzoeken het.  

- Verenigingen merken op dat bij de papierophaling vaak andere dingen tussen het papier zitten 
met zaken die er niet in thuishoren. Kunnen inwoners gesensibiliseerd worden? 
Schepen Mathieu Eycken: We zullen het nog eens herhalen en inwoners sensibiliseren.  

- Wat is de stand van zaken van het paalcamperen aan het grootbos? 
Schepen Christiaan Bamps: Er werden alternatieve locaties gezocht aan het kanaal.  

 

Steven Coenegrachts: 
- Kan opnieuw onderzocht worden waar verkeersspiegels geplaats kunnen worden?  

Schepen Guy Kersten: we zullen nogmaals navragen in hoeverre ze reglementair zijn en of de 

gemeente niet aansprakelijk kan gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.  
 
Ludwig Stevens:  

- In Val-Meer werd men tijdens de carnavalsstoet geconfronteerd met wildplassen. Is het mogelijk 
om in de vergunning op te leggen dat door de organisatie voorzieningen geplaatst worden langs 
het parcours?  

Schepen Christiaan Bamps: we zullen dit bespreken met de organisaties.  
 
Ivo Thys:  

- Kan het afval aan de grote cavei opgeruimd worden? Kunnen de grote en kleine cavei 
ingericht worden als natuurgebied of als wandelweg? 
Burgemeester Mark Vos: we zullen het onderzoeken. 

- Op het college van 22.02 werd een offerte ingediend voor het opmaken van een inventaris 
van funerair erfgoed. De prijs was zeer hoog. Kunnen heemkundige kringen dit werk doen? 
Kunnen ze hiervoor subsidies krijgen? 

Schepen Mathieu Eycken: de procedure werd stopgezet en werd niet gegund. Er komt een 
nieuw voorstel van bestek. Het betalen van vrijwilligers is niet evident. In onze gemeente zijn 
veel verenigingen actief. Om het gelijkheidsbeginsel niet te schenden zou je al deze 

vrijwilligers een vergoeding moeten geven. Dit is onbetaalbaar.  
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- Tussen Millen en Elst is een paar weken geleden een historische boomgaard volledig gekapt. 

Het college heeft ondanks de negatieve adviezen van de stedenbouwkundig ambtenaar en de 
milieudienst een vergunning afgeleverd om te kappen. Ik neem dit het college kwalijk. Dit is 
onverantwoord in een plattelandsgemeente. Wat is de verantwoording? 

Schepen Mathieu Eycken: de aanvragers vroegen om van de boomgaard een akkerland te 
maken en ter compensatie bomen planten in Tongeren. Er werd goedkeuring gegeven voor 
het kappen van de bomen met als voorwaarde dat er nieuwe bomen ter plaatse werden 

gepland en het grasland behouden bleef. 
- In MeetingMobile wordt een bijkomende dagordepunt niet duidelijk weergegeven. Er moet 

eerst op geklikt worden en daarna is het pas duidelijk wat het onderwerp is . 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
18. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 

 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.03.2018 toegevoegd. 

 
Terug aankoop van huisvuilzakken door Limburg. Net 
In een lijst gepubliceerd door Limburg.net blijkt dat in de gemeente Riemst meer dan 6000 euro 

huisvuilzakken niet werden afgehaald. 
Bovendien kan men veronderstellend dat er ook inwoners zijn die geen behoefte hebben aan 20 
zakken per jaar om de doodeenvoudige reden dat men zeer goed selecteert en daardoor een 

overschot opbouwt aan zakken. 
Ons voorstel is dat men Limburg.net vraagt om terzake initiatief te nemen én terugbetalen van zakken 
die niet gebruikt worden. 

 
Schepen Mathieu Eycken:  
Slechts 5 procent van onze inwoners heeft de tegoeden niet opgehaald. We hebben de mensen 

zoveel mogelijk verwittigd. In laatste instantie hebben inwoners met openstaande tegoeden een brief 
ontvangen om de tegoeden te komen ophalen. Ik stel voor dat de data van de bewoners (leeftijd, taal, 
beroep,…) grondig wordt onderzocht. 

 
Steven Coenegrachts:  
Voorheen is al een voorstel gedaan om een cadeaubon van de gemeente Riemst te geven aan 

inwoners die hun huisvuilzakken willen inruilen.  
Schepen Mathieu Eycken:  
We gaan akkoord met het voorstel en zullen Limburg.net vragen om een initiatief te nemen om zakken 

die niet gebruikt worden terug te betalen.  
We zullen aan Limburg.net vragen om een grondig onderzoek uit te voeren naar de redenen waarom 
de inwoners hun huisvuilzakken niet komen afhalen.  

 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 

Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
19. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 

Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.03.2018 toegevoegd. 
 

Voorstel voor het plaatsen van alle schriftelijke vragen gesteld door de gemeenteraadsleden op een 
herkenbare plaats op de website van de gemeente 
De reden is simpel en duidelijk. 

Men weigert om de antwoorden op de webstek van de gemeente te zetten en hierdoor op een actieve 
wijze aan openbaarheid te doen. De controlefunctie van de raadsleden moet een vervolg krijgen in de 
publicatie van de antwoorden voor alle burgers van Riemst. 

Burgemeester verklaart in het Belang van Limburg p. 18 dd. 23 februari: ‘Buiten de dagorde om mag 
elk raadslid nog eens vier mondelinge vragen stellen, omdat ik die inspraak belangrijk vind.” 
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Inspraak veronderstelt ook uitspraak dus ligt het in de lijn van deze filosofie en uit respect voor de 

burger van Riemst die zich volledig wil informeren dat ALLE SCHRIFTELIJKE VRAGEN volledig 
gepubliceerd worden op de webstek van de gemeente Riemst. Aldus ons voorstel  
 

Schepen Marina Pauly:  
Op onze website wordt steeds de dagorde van de gemeenteraad gepubliceerd als uitnodiging voor 
onze inwoners. Na afloop van de gemeenteraad worden ook de notulen aan de website toegevoegd, 

inclusief de vragen en antwoorden die gesteld zijn tijdens de gemeenteraadszitting. De vragen van de 
raadsleden die achteraf schriftelijk beantwoord worden en via meeting.mobile voor alle raadsleden 
beschikbaar zijn, verschijnen niet op de website.  

 
Burgemeester Mark Vos:  
Alle antwoorden van raadsleden die buiten de raad gesteld worden staan in het overzicht van de 

uitgaande post. U krijgt deze lijst wekelijks. 
Ik herhaal hierbij nog eens waar je wat kan vinden:  

1. toegevoegde punten:  

deze worden opgenomen in de notulen en staan dus ook op de website;  
2. schriftelijke vragen gesteld tijdens de raad: 

o de vragen die tijdens de raad zijn beantwoord staan in de notulen en dus op de 

website; 
o de vragen die tijdens de raad niet beantwoord zijn, staan in meeting.mobile;  

3. schriftelijke vragen gesteld buiten de raad: 

de antwoorden op deze vragen kun je vinden in een overzicht van de uitgaande post.  
 
We zullen dit opnieuw onderzoeken.  

 
Het schepencollege stelt voor om dit punt uit te stellen.  
 

BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 

Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

20. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 

gemeenteraadszitting dd. 12.03.2018 toegevoegd. 
 
Oude schoolgebouwen en klooster van de zusters in de Tolstraat in erfpacht geven aan sociale 

bouwmaatschappij Woonzo en/of Kleine Landeigendom. 
De schoolgebouwen en klooster vinden een blijkbaar geen koper.  
Ideaal zou zijn om deze gebouwen in erfpacht aan een sociale bouwmaatschappij te geven die er een 

zinvolle herbestemming kan aan geven. Mogelijk in combinatie met enkele woningen aangepast voor 
ouderen. In West-Vlaanderen zijn er terzake mooie voorbeelden. 
Voorstel is om aan het CBS de opdracht te geven deze piste te onderzoeken. 

 
Schepen Katja Onclin: 
We steunen uw voorstel en zijn bereid om onze eigendommen in erfpacht te geven. Maar de volledige 

akte is niet in eigendom van de gemeente. 
Deze vraag kadert in dezelfde vraagstelling van u tijdens een van de vorige gemeenteraad waarbij 
gevraagd werd de sociale huisvestingsmaatschappijen te mobiliseren om restauratie en renovatie van 

bestaand patrimonium aan te pakken. Naar aanleiding daarvan is er een brief verstuurd naar minister 
Homans. Woonzo heeft daarop gereageerd.  
Daarnaast blijven wij deze problematiek onder de aandacht brengen op het woonoverleg en proberen 

wij projectontwikkelaars te bewegen om dit soort projecten op te pakken. Samenwerkingsverbanden 
waarbij de gemeente de maximale subsidie zou kunnen krijgen en waar derden ontwikkelen komen 
daarbij aan de orde. Ook de afspraken met het bisdom om te komen tot verkoop met vooropgesteld 

voorbeeldconcept voor de Tolstraat is een vorm van die samenwerking. Wij blijven deze problematiek 
scherp opvolgen. 
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Ivo Thys: 

Is onderzocht om zo’n project aan de privésector te geven in erfpacht?  
 
Schepen Katja Onclin: 

Het voorstel is om te wachten op het antwoord van minister Homans.  
 
Het schepencollege verzoekt dit punt uit te stellen naar een volgende zit ting.  

 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
21. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 

 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.03.2018 toegevoegd. 

 
Omzendbrief Mevr. Homans – voorzichtigheid jaar voor de lokale verkiezingen 
Mevrouw Homans heeft onlangs aan alle gemeentebesturen een omzendbrief gestuurd onder de titel 

voorzichtigheid jaar van de lokale verkiezingen. 
Dit bestuur presteert het om van 15.03 tot 29.03 een reeks informatieavonden te realiseren.  
Ik wil graag vernemen op welke wijze de meerderheid het principe van voorzichtigheid zal toepassen. 

Wij stellen aan de gemeenteraad voor dat het college uitlegt op welke wijze men deze omzendbrief 
wenst toe te passen en een commissie wordt geïnstalleerd die samengesteld is uit alle partijen in de 
gemeenteraad die deze voorzichtigheid mee opvolgt zoals opgenomen in de desbetreffende 

omzendbrief. 
 
Schepen Marina Pauly: 

De informatieavonden die gepland zijn in maart kaderen in het brede project van de 
omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse werd altijd beschouwd als een inspraakmogelijkheid voor 
de inwoners. Wij beschouwen een terugkoppeling van deze resultaten dan ook als een 

dienstverlening naar onze inwoners toe. Veel inwoners hebben ook letterlijk naar een terugkoppeling 
gevraagd bij het invullen van de enquête. Wij zullen, zoals altijd, de nodige voorzichtigheid aan de dag 
leggen en de omzendbrief van mevrouw Homans respecteren en achten het dan ook niet nodig om 

een commissie hiervoor op te richten. 
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 

Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen,  Mieke Loyens, Joël 

L'Hoëst en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

22. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Dirk Jacobs wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 

gemeenteraadszitting dd. 12.03.2018 toegevoegd. 
 
Aanvraag voor het plaatsen van een zebrapad ter hoogte v/d Carrefour op de Visésteenweg te Bolder.  

 
Toelichting:  
Vermits er heel veel verkeer is op de drukke Visésteenweg en er veel wordt overgestoken ter hoogte 

van de Carrefour door leerlingen die de bus nemen naar hun school en door inwoners die gaan 
winkelen in de Carrefour zou het veel veiliger zijn hier één zebrapad aan te leggen.  
 

Voorstel: 
Aanvraag indienen bij de bevoegde instanties om hier één zebrapad te plaatsen.  
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Schepen Guy Kersten: 

De bevoegde instantie is het Agentschap van Wegen en Verkeer. We zullen een aanvraag sturen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 

De voorzitter sluit de vergadering te 23:15 uur. 
Namens de raad 
 

 
 
 

Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


