Gemeente HERSELT

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 27 april 2015
AANWEZIG:

Tubbax W. – voorzitter van de gemeenteraad
Peetermans L. – burgemeester
Helsen K., Korthout R., Peeters M., Battel G., Van Thielen C. - schepenen
Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem
Luyten F., Van Hove L., Van der Veken M., Van Reet H., Van Herck J.,
Bloemmen K., Van den Wouwer M., Colson M., Aerts R., Saliën T., Buts H.,
Vangeel M., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris wnd.

VERONTSCHULDIGD:
Verstappen K.
De voorzitter opent de raad om 20.30 uur.
De voorzitster wenst raadslid Mireille Colson namens de raad proficiat met de geboorte van haar
zoon.

Openbare zitting

SECRETARIAAT
001

Goedkeuring ontwerpnotulen van 30-03-2015 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 30-03-2015.
BESLUIT eenparig:
De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 30-03-2015 goed te keuren.

FINANCIELE DIENST
002

Retributiereglement op het maaien van grasvelden bij jeugdverenigingen
(1.713.552(4))

Situering
Momenteel bestaat er geen retributiereglement voor het maaien van grasvelden van
jeugdverenigingen. Er bestaat wel een retributiereglement voor het maaien van sportvelden. De
jeugddienst stelt voor, naar analogie met dat reglement, een retributiereglement op te maken voor de
jeugdverenigingen. De technische dienst heeft een overzicht gemaakt van de werkelijke kostprijs van
het grasmaaien.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.

Toelichting en advies
Voor de sportterreinen bestaat er reeds een reglement. Het tarief voor het maaien van grasvelden bij de
jeugdverenigingen zal in verhouding bepaald worden.
De jeugdraad ging in zijn vergadering van 20-04-2015 akkoord met de opmaak van het retributiereglement voor het maaien van de terreinen van jeugdverenigingen.
Discussie ter zitting
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat er slechts 2 terreinen zijn die onder het retributiereglement zouden
vallen: de chirojongens van Herselt en de chiro van Ramsel. De andere jeugdverenigingen zijn
vrijgesteld. Hij vervolgt dat zijn fractie de zin van het reglement in vraag stelt en het geen goede
insteek vindt om slechts 2 verenigingen te belasten.
Schepen Martine Peeters stelt zich te vinden in deze zienswijze, maar dat de jeugdraad geen bezwaar
maakte.
De voorzitter vat samen dat de raad dus van mening is om geen retributie te heffen voor het maaien
van de jeugdterreinen, waarop schepen Ronny Korthout toevoegt dat dit juridisch wel mogelijk moet
zijn.
Schepen Martine Peeters voegt toe dat er ook jeugdverenigingen zijn die op terrein van de gemeente
gelocaliseerd zijn, dus dat daar sowieso gratis wordt gemaaid.
De burgemeester stelt nog dat het voor alle raadsleden duidelijk moet zijn dat de vrijstelling van
retributie enkel geldt voor jeugdverenigingen, niet voor andere verenigingen (bv. sport). De terreinen
van de jeugdverenigingen moeten ook niet wekelijks gemaaid worden terwijl de sportterreinen onder
andere modaliteiten gemaaid worden.
BESLUIT eenparig:
Geen retributie te heffen voor het maaien van de terreinen van de jeugdverenigingen in acht genomen
bovenstaande motivering.

FINANCIELE DIENST
003

Kapitaalverhoging Publi-T (via Finilek) (2.075.7)

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen
beslissen;
Gelet op het Gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 06-07-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van PubliT;
Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie in
Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 24-03-2015 van Finilek;
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalverhoging;

Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering);
Het advies van de financieel beheerder is om deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. De
participatie biedt een mooi rendement en kan op een budgetneutrale wijze gerealiseerd worden. Op
termijn zal deze participatie bijkomende middelen genereren voor de gemeente.
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
Gelet op voorliggende motiveringsnota;
Discussie ter zitting
Raadslid Hansy Buts stelt zich vragen bij de hoogte van het bedrag. Schepen Ronny Korthout geeft
toelichting en benadrukt dat deze beweging de gemeente niets zou kosten, maar in tegendeel zou
moeten opbrengen.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, K. Bloemmen, G. Hermans, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, H. Buts, M.
Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een bedrag van 134.071,41 EUR.

FINANCIELE DIENST
004

Heropenstelling kapitaalverhoging Iverlek (tweede ronde) (2.075.7)

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 30-03-2015 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 02-04-2015 aan de gemeente/stad overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek naar aanleiding van de exit van Electrabel NV
einde vorig jaar op 08-09-2014 beslist heeft het aandelenbezit te optimaliseren in functie van de
kapitaalkostvergoeding van het Eigen Vermogen (EV) gerelateerd aan de door de regulator als ideaal
vooropgezette verhouding t.a.v. de geïnvesteerde kapitalen (GIK), onder meer door middel van een
kapitaalverhoging met bijkomende cash-mogelijkheid;
Gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging, die beperkt was tot de activiteit elektriciteit, aangeboden
werd aan de deelnemende gemeenten tijdens het laatste trimester van 2014 en afgesloten werd op
09-01-2015;
Gelet op de vaststelling dat 23 van de 51 betrokken Iverlek-gemeenten geheel of gedeeltelijk
ingetekend hebben voor een gezamenlijk bedrag van 9,28 miljoen EUR of 31,12 % van het totaal
aangeboden kapitaal (29,83 miljoen EUR);
Gelet op het feit dat in het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan
gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, en mede

op verzoek van een aantal gemeenten, de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 30-03-2015
beslist heeft om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen;
Gelet op de beslissing van vorig jaar dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige
kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen
zouden behouden en dat aldus deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd worden voor een tweede
ronde;
Gelet op het feit dat het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Iverlek in de
activiteit elektriciteit 20,55 miljoen EUR bedraagt;
Gelet op de nieuwe tariefmethodologie van de VREG waarin het toegelaten inkomen van de
distributienetbeheerders voor het eigen vermogen bepaald wordt op basis van de gewogen gemiddelde
kapitaalkost of WACC en deze voor de volgende reguleringsperiode (2015-2016) vastgelegd is op
5,7 %;
Bij besluit van de gemeenteraad van 20-10-2014 werd er reeds ingetekend door de gemeente Herselt
op de kapitaalverhoging (‘eerste ronde’) voor een bedrag van 188.403,97 EUR. Het voorbehouden
aandeel van de gemeente Herselt bedroeg in totaal 376.784,50 EUR. Iverlek vraagt nu of de gemeente
Herselt zijn resterende, voorbehouden, aandeel (188.380,53 EUR) wenst te onderschrijven.
De financieel beheerder gaf in oktober 2014 het advies om niet het volledige bedrag te onderschrijven,
maar slechts gedeeltelijk (50 %) aangezien intekening op deze kapitaalsverhoging betekent dat deze
middelen ofwel uit eigen middelen moeten geput worden, wat de kaspositie verslechtert, of dat deze
middelen moeten gefinancierd worden met externe middelen (klassiek krediet bij financiële instelling
of prefinancieringslening via Finilek). Het rendement volstaat in principe om de leninglasten te
compenseren, maar door het feit dat een lening sneller moet afbetaald worden dan de rendementen
kunnen gerealiseerd worden, houdt deze financieringswijze een verslechtering in van de
autofinancieringsmarge. Aangezien de gemeente de komende jaren ongetwijfeld nog voor, misschien
thans onbekende, uitdagingen zal komen te staan is het derhalve niet aangewezen om deze kapitaalsverhoging integraal te volgen. Deze middelen worden bovendien voor de (heel) lange termijn
geblokkeerd.
De gemeente tekende in de eerste ronde in voor 50 % van het toegewezen bedrag. De financiering
hiervan was mede mogelijk door extra middelen die via Finilek beschikbaar komen. Het advies van de
financieel beheerder is om niet in te tekenen voor de tweede ronde van de kapitaalverhoging.
(noot: bedrag eventuele bijkomende intekening moet veelvoud zijn van 18,97512 EUR = waarde 1
aandeel).
Gelet op het decreet van 06-07-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Discussie ter zitting
Schepen Ronny Korthout stelt dat het advies om hierop in te tekenen duidelijk negatief is. Te meer er
een weerslag op de autofinancieringsmarge zal zijn is het voorstel hier niet op in te gaan.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Van der Veken,
M. Peeters, G. Battel, H. Van Reet, K. Bloemmen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T.
Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, W. Tubbax
Onthouden zich:

J. Van Herck, H. Buts
BESLUIT:
Iverlek te melden dat de gemeente Herselt niet wenst deel te nemen aan de (tweede) ronde van de
kapitaalverhoging (activiteit elektriciteit).

POLITIE
005

Afrekening GAS voor het werkingsjaar 2014 - goedkeuring (1.745.073.564(1))

Situering
Het Beheerscomité GAS besloot op 24-03-2015 tot de vastlegging van de rekening over het
werkingsjaar 2014.
Het resultaat (het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de GASdienst), wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met hun bevolkingscijfer.
Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel conform de overeenkomst Interlokale Vereniging
Bureau GAS:
Geel: 15,30 %
Laakdal: 6,41 %
Meerhout: 4,07 %
Grobbendonk: 4,60 %
Herentals: 11,16 %
Herenthout: 3,63 %
Olen: 4,91 %
Vorselaar: 3,14%
Herselt: 5,99 %
Hulshout: 4,08 %
Westerlo:9,96 %
Balen: 8,77 %
Dessel: 3,80 %
Mol: 14,19 %
In het budget werd een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van 90.596,00 EUR.
De afrekening resulteert in een bedrag van 66.750,69 EUR.
Afrekening 2014 Budget 2014
Bijdrage Geel

10 214,66

13 864

Bijdrage
Grobbendonk
Bijdrage Herentals

3 067,46

4 163

7 450,40

10 112

Bijdrage Herenthout

2 420,50

3 285

Bijdrage Laakdal

4 277,14

5 805

Bijdrage Meerhout

2 716,61

3 687

Bijdrage Olen

3 275,08

4 445

Bijdrage Vorselaa

2 098,58

2 848

Bijdrage Balen

5 854,98

7 947

Bijdrage Dessel

2 533,39

3 438

Bijdrage Mol

9 473,25

12 857

Bijdrage Herselt

4 001,17

5 431

Bijdrage Hulshout

2 721,15

3 693

Bijdrage Westerlo

6 646,31

9 021

De gemeente Herselt draagt dus, zoals alle gemeenten van de interlokale vereniging, minder bij dan
voorzien in het budget 2014 :
o
o
o
o
o
o

Minder reiskosten omdat de sanctionerend ambtenaar nu 1x per maand ½ dag zitdag
houdt in de andere politiezones i.p.v. 2 halve zitdagen per maand
Steeds te hoge raming kosten ICT want er is nog geen beslissing over de mogelijke
aankoop nieuwe/uitgebreide toepassing Ariadne
Huurovereenkomst: 591,00 EUR per maand + verbruiksgoederen
Opleiding en vorming: veel minder dan geschat – de verplichte wettelijke bijkomende
vorming van de sanctionerend ambtenaar vond pas plaats in jan/febr 2015
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen: in 2013 was er een
inhaalbeweging – in 2015 zal een inhaalbeweging worden gemaakt voor de
gerechtsdeurwaardersdossiers
Minder inkomsten dan geschat: wel meer dossiers over vandalisme waar hogere
boetes voor worden opgelegd, maar ook meer dossiers onvoldoende bewijzen (o.a.
vandalisme)

Wettelijke grond
Artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging ‘Bureau GAS’ luidt als volgt:
“Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorgaande
werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50
dagen vanaf de verzending ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te
zijn goedgekeurd.”;
Advies administratie
Het beheerscomité keurde op 24-03-2015 de rekening over het werkingsjaar 2014 goed.
Gelet onder meer op de omstandige motivering en onderbouwing van deze goedkeuring, is er geen
reden om deze afrekening niet goed te keuren.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Van der Veken,
M. Peeters, G. Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, K. Bloemmen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R.
Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, W. Tubbax
Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:
De afrekening GAS voor het werkingsjaar 2014 goed te keuren.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, E.A.
006
Situering

IOK - algemene vergadering 19-05-2015 (2.075.7)

IOK – Algemene vergadering op 19-05-2015 in Den Eyck, Houtum 39, Kasterlee om 11.00 uur.
Wettelijke gronden
Het Nieuwe Gemeentedecreet.
Het decreet van 06-07-2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van IOK.
De omzendbrief van 11-01-2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en samenroeping
van de algemene vergadering reglementeert.
Toelichting en advies
De agenda van de algemene vergadering van 19-05-2015 bevat volgende agendapunten:
1.
Statutaire benoemingen - Benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen
2.
Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
3.
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
4.
Resultaatsbestemming 2014
5.
Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, afgesloten per 31-12-2014
6.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2014
7.
Varia
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 24-03-2015
ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 19-05-2015.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel om tot formele benoeming over te gaan van de
kandidaat-bestuurder aangeduid door de gemeente Olen.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, houdende de balans, de
resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste
wettelijke toelichtingen.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor.
Goedkeuring kan worden verleend aan de statutaire benoemingen en de verslagen die het voorwerp
uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering.
Om die reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor
voor de uitoefening van hun mandaat in 2014.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Van der Veken,
M. Peeters, G. Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, K. Bloemmen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R.
Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, W. Tubbax
Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

Art. 4:
Art. 5:

Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoeming als bestuurder van IOK:
De heer Seppe Bouquillon aangeduid door de gemeente Olen.
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per
31-12-2014, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissarisrevisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2014.
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager in de algemene
vergadering.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, E.A.
007

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering 19-05-2015 (2.075.7)

Situering
IOK Afvalbeheer – Algemene vergadering op 19-05-2015 in Den Eyck, Houtum 39, Kasterlee om
11.45 uur.
Wettelijke gronden
Het Nieuwe Gemeentedecreet.
Det decreet van 06-07-2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van IOK.
De omzendbrief van 11-01-2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en samenroeping
van de algemene vergadering reglementeert.
Toelichting en advies
De agenda van de algemene vergadering van 19-05-2015 bevat volgende agendapunten:
8. Statutaire benoemingen
– Benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen
9. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
10. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
11. Resultaatsbestemming 2014
12. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014
13. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van
hun mandaat in 2014
14. Varia
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 24-03-2015
ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 19-05-2015.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel om tot formele benoeming over te gaan van de
kandidaat-bestuurder aangeduid door de gemeente Olen.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014, houdende de balans, de
resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste
wettelijke toelichtingen.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor.
Goedkeuring kan worden verleend aan de statutaire benoemingen en de verslagen die het voorwerp
uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering.
Om die reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor
voor de uitoefening van hun mandaat in 2014.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Van der Veken,
M. Peeters, G. Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, K. Bloemmen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R.
Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, W. Tubbax
Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:

Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

Art. 4:
Art. 5:

Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoeming als bestuurder van IOK
Afvalbeheer:
– De heer Seppe Bouquillon aangeduid door de gemeente Olen.
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014.
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per
31-12-2014, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissarisrevisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2014.
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.

SPORT
008

Aanpassing statuten sportraad (1.855.3.075(3))

Situering
Tijdens de algemene vergadering van 12-01-2015 werd voorgesteld om aan de statuten van de
sportraad enkele wijzigingen aan te brengen.
Deze wijzigingen hebben vooral te maken met het nastreven van een vlottere werking van de sportraad
en het beheer van de financies van de sportraad.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.
Het ‘decreet lokaal sportbeleid’ van 06-07-2012.
Toelichting en advies
De aanpassingen zijn in cursief, vet en onderlijnd aangebracht in artikel 16 van de statuten:

STATUTEN SPORTRAAD HERSELT
Hoofdstuk 1: Doelstelling
Artikel 1:
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende:
a. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek,
voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid (à art. 28
van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid) en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van
kracht zijnde regelgeving (à onder andere rol van de sportraad bij de opmaak van het sportbeleidsplan volgens het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid: art. 2 - 6°, art. 7, art.13 § 2,
art. 14 § 2, art. 15 – 1°, art. 17, art. 18 - 3°, art. 27)
b. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven
onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als
publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente
c. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en
kaderopleiding
d. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie
e. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele
aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

(à art. 57 § 1 van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001))
Hoofdstuk 2:

Samenstelling en structuur

Artikel 2:
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij
de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 3:
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het sportleven bevorderen, zijnde:
1.
Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten,
instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten
ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied
2.
Deskundigen inzake sport
- Art. 2 – 3° van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid stelt dat een
sportvereniging een groepering van mensen is die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport.
- Art. 2 - 1° van dat ontwerp van decreet stelt dat sport activiteiten zijn die individueel of
in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de
fysieke inspanning centraal staat.
3.

Een vertegenwoordiger van de ‘niet-georganiseerde sporter’, woonachtig in de gemeente,
op voorwaarde dat hij wordt voorgedragen door de raad van bestuur van de sportraad op
basis van zijn specifieke deskundigheid of op basis van zijn ervaring, al dan niet
sportspecifiek

Artikel 4:
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst 1 lid en 1 plaatsvervanger aan die in de sportraad kunnen
zetelen. Aan elke organisatie of instelling wordt gevraagd om, in het kader van het gemeentedecreet,
een effectieve kandidaat en een plaatsvervangende kandidaat op te geven, waarvan indien mogelijk
één man en één vrouw. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a.
zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij vertegenwoordigen
b.
zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen
Artikel 5:
Individuen kunnen vanwege hun deskundigheid lid worden. Deskundigen zijn personen die wegens
hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking
van de sportraad. Zij worden aanvaard (en eventueel uitgesloten) door de algemene vergadering en
kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad.
Artikel 6:
Alle leden zijn stemgerechtigd.
Artikel 7:

Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De
schepen bevoegd voor de sport wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen.
à Art. 30 § 2 van het ontwerp van decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Artikel 8:
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
Als waarnemer kan de sportgekwalificeerde ambtenaar (SGA) een actieve rol spelen tijdens de
vergaderingen (kan aanspreekpunt zijn, secretariaat waarnemen, informatiedoorstroming van en naar
beleid, …)
De sportgekwalificeerde ambtenaar heeft geen stemrecht.
à Art. 30 § 3 van het ontwerp van decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Artikel 9:
Een vereniging, organisatie, instelling, deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, dient een
aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in art. 3
gestelde normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.
Artikel 10:
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad
b) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van de
organisaties in art. 3.1 als de deskundigen in art. 3.2
c) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders
d) De aanstelling en het ontslag van de rekeningnazichters
e) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad
f) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag
g) Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement
h) Jaarlijkse aktename van de gemeentelijke begroting voor sport
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 11:
De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden verkozen
en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.
Artikel 12:
Het dagelijks bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van
stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter. De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 en
maximum 10 stemgerechtigde leden.
Artikel 13:
De voorzitter oefent ook de functie van penningmeester uit. De sportgekwalificeerde ambtenaar =
secretaris
Artikel 14:
De schepen bevoegd voor de sport wordt steeds als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van
de raad van bestuur.

Artikel 15:
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer.
Hij oefent de functie van secretaris uit en staat in voor de notulen.
Artikel 16:
De duur van de mandaten bedraagt 6 jaren, behoudens herverkiezing. De termijn is gelijklopend met
deze van een gemeentelijke legislatuur.
De raad van bestuur kan te allen tijde leden van de algemene vergadering coöpteren in de raad van
bestuur indien de werking van de sportraad dit vereist.
De mandaten lopen eveneens ten einde aan het einde van de lopende legislatuur.
Indien stemgerechtigde leden 3 opeenvolgende vergaderingen waarop zij expliciet werden
uitgenodigd, zonder reden of verwittigen afwezig zijn, zal hun lidmaatschap van deze raad van
bestuur opgezegd worden.
Indien stemgerechtigde leden meer dan 5 vergaderingen waarop zij expliciet werden uitgenodigd
afwezig zijn, al dan niet met verontschuldiging, zal hun lidmaatschap van deze raad van bestuur
eveneens opgezegd worden.
Artikel 17:
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur.
Hoofdstuk 3: Rekeningen van de sportraad
Artikel 18:
Elk jaar worden de rekeningen van de sportraad van het verlopen jaar ter goedkeuring en de begroting
voor sport van het volgende jaar ter kennisgeving voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 19:
Alle gelden van de sportraad worden beheerd door de penningmeester. Minimum 14 dagen vóór de
algemene vergadering zien twee rekeningnazichters, die door de raad van bestuur worden aangewezen,
de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering.
Hoofdstuk 4: Erkenning
Artikel 20:
De sportraad vraagt zijn erkenning aan het gemeentebestuur en legt daartoe zijn statuten en/of
huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
à Art. 28 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Artikel 21:
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de
oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid
betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur
wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke
advies dient te worden uitgebracht;

3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte
adviezen inneemt;
4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan;
5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking
gestelde financiële middelen.
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement.
Artikel 22:
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een
werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Artikel 23:
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Artikel 24:
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad,
opnieuw worden samengesteld en erkend.
à Art. 29 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Hoofstuk 5:

Huishoudelijk reglement

Artikel 25:
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald. Dit
reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de
aanwezige, stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de
sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26:
De algemene vergadering kan altijd thematische werkgroepen oprichten waaraan elk lid (dat voldoet
aan de voorwaarden van artikel 6) kan deelnemen.
Artikel 27:
Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid komt een einde wanneer hij niet meer voldoet aan de
voorwaarden van artikel 4 en 5.
Artikel 28:
De algemene vergadering komt minstens 3 keer per jaar samen. Ze wordt samengeroepen door de raad
van bestuur, die ook de agenda vaststelt. Een buitengewone algemene vergadering kan worden
bijeengeroepen indien de werking dit vereist. Ieder erkend lid kan een agendapunt op de agenda
plaatsen en dit schriftelijk, gericht aan de raad van bestuur.
Artikel 29:

De algemene vergadering bekrachtigt de opname van nieuwe leden in de raad van bestuur ( die
voldoen aan artikel 4 of 5) tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 30:
De raad van bestuur houdt toezicht op de adviesverlening inzake sport en maakt hiervoor gebruik van
volgende modaliteiten:
1. aangaande het recht op informatie:
- de agendapunten van de gemeenteraad worden steeds verstuurd naar de voorzitter en
ondervoorzitter van de raad van bestuur
- de agendapunten van het schepencollege betreffende sport liggen steeds ter inzage op de
gemeentelijke sportdienst voor alle leden van de raad van bestuur
2. wijze van aanvragen van advies en termijnen:
- een adviesvraag van de sportraad wordt steeds schriftelijk aangevraagd, gericht aan het college
van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, waarna het schrijven zal genotuleerd
worden op de eerstvolgende zitting van desbetreffende raad, rekening houdend met de
administratieve geplogenheden
- een adviesvraag van het gemeentebestuur wordt steeds schriftelijk aangevraagd, gericht aan de
voorzitter van de sportraad, waarna de vraag zal geagendeerd worden op de eerstvolgende
vergadering van de sportraad
- de sportraad kan te allen tijde een advies over een materie aangaande sportzaken uitbrengen,
ook zonder dat er een expliciete vraag vanuit het gemeentebestuur werd gesteld
3. termijn van het formuleren van een gemotiveerd antwoord:
- het gemotiveerd adviesantwoord van het gemeentebestuur zal steeds in notulevorm op de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de sportraad worden geagendeerd,
rekening houdend met de administratieve mogelijkheden
- het gemotiveerd adviesantwoord van de sportraad zal steeds schriftelijk worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, waarna het antwoord zal
genotuleerd worden op de eerstvolgende zitting van desbetreffende raad, rekening houdend met
de administratieve geplogenheden
4. openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad:
- de verslagen van de raad van bestuur liggen steeds ter inzage op de gemeentelijke sportdienst
- de verslagen van de algemene vergadering zullen steeds worden geagendeerd op het college van
burgemeester en schepenen en vermeld op de website van het gemeentebestuur.
5. toezicht op de financies:
- tijdens de eerste algemene vergadering van het jaar wordt door twee rekeningnazichters de
rekeningen toegelicht waarvan aktename in het verslag.
Artikel 31:
De raad van bestuur bepaalt of een adviesvraag door het bestuur of door de algemene vergadering
dient behandeld te worden. Over elke adviesvraag wordt alleszins de algemene vergadering op de
hoogte gebracht.
Artikel 32:
De raad van bestuur is belast met het uitvoeren van de algemene doelstellingen en de dagelijkse
werking van de sportraad.
Enkele concrete taken zijn:
- aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter
- agenda opstellen van algemene vergadering

-

agendapunten van leden voordragen
advies geven over de erkenningen
advies geven over de subsidies
nieuwe leden coöpteren en voordragen aan de algemene vergadering
…

Artikel 33:
De raad van bestuur legt elk jaar een werkingsverslag van sport en de gemeentebegroting betreffende
sportzaken ter inzage voor aan de algemene vergadering.
Artikel 34:
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging,
hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de
vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij
nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden
bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan
de leden.
Financiële weerslag
Geen financiële weerslag.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel vanuit de sportraad.
BESLUIT eenparig:
De aanpassing van art. 16 van de statuten van de sportraad cursief , vet en onderlijnd weergegeven in
het motiverend gedeelte van dit besluit, wordt goedgekeurd.
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Organisatie buitenschoolse
zomervakantie (1.842.78)

kinderopvang

en

speelpleinwerking

tijdens

de

Situering
In samenwerking met het Sociaal Huis wordt tijdens de zomermaanden een zomerwerking
georganiseerd voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar.
De organisatie van de buitenschoolse kinderopvang (2,5 tot 6 jaar en 2,5 tot 12 jaar) wordt
toevertrouwd aan Charlotte Caers en Dagny Willems, coördinatoren buitenschoolse kinderopvang van
het Sociaal Huis.
De organisatie van de speelpleinwerking (7 tot 14 jaar) wordt toevertrouwd aan Carmen Van Bedts,
jeugdconsulent.
Toelichting en advies
1. Algemene organisatie
SOCIAAL HUIS
Wat:

Zomerwerking voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar

Zomerwerking voor kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens de weken dat speelpleinwerking
gesloten is.
Locaties:

kinderopvang ‘Goudblok’ te Blauberg
kinderopvang ‘Steenovens’ te Ramsel
kinderopvang ‘de Mixx’ te Herselt

Wanneer

De zomerwerking start op 01-07-2015 en eindigt op 28-08-2015 steeds van 7.00 tot
18.30 uur.
De voor- en naopvang loopt van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.30 uur.

Animatoren:

De animatoren worden tewerkgesteld en betaald door het gemeentebestuur. De
praktische regeling van deze tewerkstelling neemt het Sociaal Huis voor zijn rekening.

GEMEENTE
Wat:

Speelpleinwerking voor kinderen van 6 tot 14 jaar in de gemeentelijke lokalen van
Verbrand Goor. In functie van de programmatie kan deze locatie wijzigen.

Wanneer:

Speelpleinwerking telkens van maandag tot vrijdag van 06-07-2015 tot en met
17-07-2015 en van 10-08-2015 tot en met 28-08-2015.
De activiteiten vinden plaats van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Kinderen kunnen een halve dag deelnemen aan speelpleinwerking op voorwaarde dat
ze gebracht en opgehaald worden tussen 12.00 en 13.00 uur.
Er is voorbewaking voorzien van 8.45 tot 9.00 uur en nabewaking van 16.00 tot
16.15 uur. Elke vrijdag of donderdag wordt er een uitstap georganiseerd, die
plaatsvindt buiten de gemeente.

Indeling groepen:
Kinderen worden opgedeeld in drie groepen:
- Geboren in 2008-2007: 1ste en 2e leerjaar
- Geboren in 2006-2005-2004: 3e,4e en 5e leerjaar
- Geboren in 2003-2002 - 2001: 6e leerjaar en 1e en 2e middelbaar
GEMEENSCHAPPELIJK
Van 20-07-2015 tot en met 24-07-2015 is zowel de buitenschoolse kinderopvang als
speelpleinwerking gesloten.

Financiële weerslag
 Inkomsten
SOCIAAL HUIS
De kinderopvang van het Sociaal Huis dient de geldende tarieven van Kind en Gezin te hanteren:
Op vakantiedagen geldt een ouderbijdrage:
- van minstens 8,55 EUR voor verblijf van een volledige dag d.i. meer dan 6.00 uur inclusief
uitstap op donderdag
- van minstens 4,96 EUR voor een verblijf van een halve dag d.i. tussen 3.00 en 6.00 uur
- van minstens 2,87 EUR voor een verblijf van minder dan 3.00 uur.
Indien meer kinderen uit hetzelfde gezin aanwezig zijn wordt er een korting van 25 % toegekend op
bovenstaande tarieven.
GEMEENTE

Volgende inschrijvingstarieven worden gehanteerd voor speelpleinwerking:
1e kind 5,00 EUR voor een ganse dag
2e kind 4,00 EUR voor een ganse dag
vanaf het 3e kind 3,00 EUR voor een ganse dag
- 2,50 EUR voor een halve dag ongeacht het aantal kinderen dat van één gezin deelnemen
- het inschrijvingsgeld voor vrijdag is afhankelijk van de uitstap.
 10-07-2015 Bokrijk: 5,00 EUR
 17-07-2015: Plopsa indoor en Action park: 10,00 EUR
 14-08-2015: Olmense zoo: 9,00 EUR
 21-08-2015: Zilvermeer: 5,00 EUR
 28-08-2015: Megaspeelstad: 8,00 EUR


Uitgaven

Verbruiksvergoeding autobus
De totale verbruiksvergoeding per autobus (exclusief chauffeur) bedraagt 1.300,00 EUR.
Financieel
Actie 2015140137
Budgetcode

kostprijs bedraagt 1.300,00 EUR
jaarlijks organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie
2015 / 61413000/03/0750/07500

Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 30-03-2015 blijkt dat er voldoende krediet is voorzien
in het budget 2015.
Materiaal speelpleinwerking
Bij materiaalmagazijn wordt er gebruiksmateriaal aangekocht en duurzaam materiaal voor een bedrag
van 1.641,90 EUR.
Financieel
Actie 2015140137
Budgetcode

kostprijs bedraagt 1.641,51 EUR (incl BTW)
jaarlijks organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie
2015/61424000/03/0750/075002

Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 30-03-2015 blijkt dat er voldoende krediet is voorzien
in het budget 2015.
Zwemmen Hulshout
Het zwembad wordt gehuurd aan 50,00 EUR per half uur, dit komt neer op 100,00 EUR per
voormiddag. De kinderen zijn aanwezig in het zwembad van 10.00 tot 11.00 uur.
Financieel
Actie 2015140137
Budgetcode

kostprijs bedraagt 500,00 EUR (incl. BTW)
jaarlijks organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie
2015/61424000/03/0750/075002

Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 30-03-2015 blijkt dat er voldoende krediet is voorzien
in het budget 2015.
Discussie ter zitting
Op de vraag van raadslid Peter Keymeulen wat er precies is aangekocht antwoordt schepen Martine
Peeters dat ze hierop niet exact kan antwoorden maar indien gewenst de details zal bezorgen
BESLUIT eenparig:

Art. 1:

Art. 2:

Akkoord te gaan met de geldende tarieven van “Kind en Gezin” voor kinderopvang zoals
gehanteerd door het Sociaal Huis, omstandig omschreven in het motiverend gedeelte van dit
besluit.
Akkoord te gaan met de tarieven voor speelpleinwerking zoals eveneens omstandig
omschreven in het motiverend gedeelte van dit besluit.
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Riolerings- en wegenwerken Oude Steenovenweg en G. Vandenheuvelstraat - stand
van zaken (1.777.613)

Situering
Wegenis- en rioleringswerken Oude Steenovenweg en G. Vandenheuvelstraat:
Aannemer DCA NV, Lilsedijk 50, 2340 Beerse aangesteld tijdens de gemeenteraadszitting van
04-08-2014 aan de voorwaarden zoals beschreven in het bestek goedgekeurd door de gemeenteraad
tijdens de zitting van 26-05-2014.
In het kader van het project ‘Wegenis- en rioleringswerken Oude Steenovenweg en G.
Vandenheuvelstraat’ met projectnr. K-09-018 is op voorstel van de ontwerper van het project, Evolta
(het vroegere Mebumar België) het project toegewezen voor de som van 1.265.342,11 EUR (excl.
BTW), zijnde 1.025.144,67 EUR (excl. BTW) t.l.v. Pidpa/Hidrorio en 240.197,44 EUR (excl. BTW)
t.l.v. de gemeente Herselt.
Stand van zaken
Aanvangsbevel: 06-01-2015.
Gewerkte dagen tot op 14-04-2015: 44 werkdagen en 14 verletdagen van de 160.
Uitgevoerde werken:
- onderste zijtak G. Vandenheuvelstraat: aanleg RWA en DWA tot R8/D8 en plaatsen kolken
- zijweggetje G. Vandenheuvelstraat 88 - 98: afwerken straatkolken en opbraak oude riool
- Oude Steenovenweg vanaf pompstation (kruispunt): RWA tot R16 en DWA tot D15
Planning:
- Vervolg aanleg riolering in de Oude Steenovenweg, aansluiten bestaande riolering middelste zijtak
G. Vandenheuvelstraat
- G. Vandenheuvelstraat: vervolg steenslag, glijbekisting, greppel, aanleg betonstraatstenen.
- onderlaag kws: week van 18-05
- aansluiting riolering Oude Steenovenweg in kruispunt met G. Vandenheuvelstraat: voor 1 mei.
Schepen Christiane Van Thielen voegt op de raad toe dat de aanleg van de riolering op het kruispunt
met de G. Vandenheuvelstraat bezig is. De omleiding werd ongelukkig via de Schoolstraat
georganiseerd, maar er was geen alternatief. Tegen woensdag 29-04 zou de weg opnieuw moeten
kunnen worden opengesteld.
KENNISNAME
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Riolerings- en wegenwerken Ramselsesteenweg - stand van zaken (1.777.613)

Situering
Wegenis- en rioleringswerken Ramselsesteenweg:

Aannemer AGBb BVBA, Hoge Mauw 460, 2370 Arendonk - inschrijvingsbedrag 1.773.216,79 EUR
(excl. BTW), zijnde 1.202.244,46 EUR (excl. BTW) t.l.v. Pidpa/Hidrorio en 570.972,33 EUR (excl.
BTW t.l.v. de gemeente Herselt) .
Ontwerper: studiebureel Mebumar België NV, Damstraat 220, 9180 Moerbeke. Mebumar noemt
voortaan Evolta.
Stand van zaken
Rioleringswerken en bovenbouw. Aannemer AGBb
Aanvangsbevel werken: 16-09-2013.
Tot en met 14-04-2015: 183 werkdagen gepresteerd.
Planning:
• Fase 1
- Fietspad nog af te werken t.h.v. Peerdsloop na plaatsen koker en t.h.v. zijstraat naar Wijnhoeve en
verlenging koker Peerdsloop.
• Fase 2
- afwerken plaatsing inbuizingen, kopmuren en grachtbeschoeiing
- vervolg overkoppeling RWA-huisaansluitingen, plaatsen boordstenen fietspad en klinkerwerken.
- leuning fietspad einde mei
Algemeen:
- toplaag asfalt volledige werf in de week van 20-04-2015, aansluitend wegmarkeringen, plaatsen
verkeerssignalisatie en algemene afwerking

Schepen Christiane Van Thielen licht de stand van zaken toe: de wegmarkeringen zijn geplaatst,
verkeersborden worden gezet, afwerking opritten en zijkanten vindt kortelings plaats, de grasdallen
aan het kruispunt met Hooilaar worden gelegd. De reflectoren moeten nog worden geplaatst en de
balustrade zal vanaf 11 mei worden gezet.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt of het klopt dat vorige raad 180 WD waren gepresteerd, en nu
183 WD tot 14-04-2015: dit lijkt wel heel weinig. Schepen Christiane Van Thielen zegt toe het na te
kijken.
Raadslid Mark Van den Wouwer herhaalt dat de vertraging zijn fractie zorgen baart, net zoals de
veiligheid op de steenweg. De steenweg is nog niet opengesteld en er heeft zich al een incident
voorgedaan. Hij vraagt uitdrukkelijk te notuleren dat zijn fractie zich ernstige zorgen maakt om de
veiligheid en dat dit al maanden wordt aangekaart.
Schepen Christiane Van Thielen stelt formeel dat de steenweg niet versmald is, dat dit werd
nagemeten. De asfaltstrook is 6,10 m breed, hetgeen een normale breedte is.
Raadslid Peter Keymeulen voegt toe dat zijn fractie bezorgd is dat er in de conceptfase onvoldoende
rekening is gehouden met een aantal parameters, terwijl een conceptfase een grondige studie
impliceert van de toestand ter plaatse en de noden. De situatie vandaag is niet ideaal, misschien
kunnen er nog maatregelen worden getroffen, maar er lijken volgens hem toch fouten gebeurd te zijn
in de conceptfase, hetgeen moet aangekaart worden. Snelheid en gebruik van de weg zullen serieus
moeten gecontroleerd worden na ingebruikname. Zijn fractie vreest dat de gewone gebruiker
slachtoffer wordt hiervan. De maatregelen die nu worden getroffen, zullen moeten geëvalueerd
worden (bv. balustrade).
Op de vraag van raadslid Hansy Buts of de verkeersdeskundige ooit betrokken werd, stelt de
burgemeester dat deze in verschillende zaken werd betrokken: toen bleek dat de stroken tussen
fietspad en gracht te smal bleken, bij aanleg kruispunt Hooilaar, bij het verhaal van het plaatsen van
leuningen, aangaande de reglementering parkeren en het plaatsen van reflectoren.

Op opmerkingen van raadsleden Rita Aerts en Mark Van den Wouwer antwoordt de burgemeester dat
het voorzien van leuningen niet terug te vinden is in notulen van college of werfverslagen, maar dat dit
wel degelijk in de besprekingen aan bod is gekomen. Omdat het reeds besproken was, ondernam het
college geen verdere stappen tegen de aannemer. Op werfvergaderingen was door de gemeente
toegezegd dat er iets moest voorzien worden.
Raadslid Jos Van Herck drukt uit dat hij het jammer vindt dat opmerkingen op het vlak van veiligheid
niet genotuleerd worden in verslagen, terwijl deze in een later stadium (bij discussies) cruciaal kunnen
zijn.
Raadslid Jos Van Herck vraagt om het overzicht van gepresteerde dagen en overuren volgende keer op
te nemen. Hij had dat nu reeds in de toelichtingsnota verwacht.
Schepen Christiane Van Thielen leest de gevraagde gegevens voor. Raadslid Peter Keymeulen vraagt
de gegevens tijdig te bezorgen zodat zijn fractie dit kan voorbereiden.
De voorzitter vat samen dat volgende raad het overzicht van de gepresteerde dagen/overuren/kosten
zal worden geïntegreerd in de toelichtingsnota, zodat de verschillende fracties hun vragen kunnen
voorbereiden.
KENNISNAME
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Kosteloze grondafstand i.v.m. verkaveling Borchtstraat - sectie M 719 e/deel goedkeuring voorwaarden (2.073.511.1)

Situering
Goedkeuring van de kosteloze verwerving van de percelen grond, gelegen te Herselt, Borchtstraat:
volgens kadaster sectie M 719 e/deel zoals aangeduid op het opmetingsplan opgesteld door landmeterexpert Marjan De Groot, eigendom van BVBA De Backer Invest en De Backer Gunther, groot volgens
meting 230 m².
Het betreft de overdracht van de wegenis van de verkaveling langs de Borchtstraat aan de gemeente
Herselt door BVBA De Backer Invest en De Backer Gunther, sectie M 719 e/deel met een oppervlakte
van 230 m² aangeduid op het opmetingsplan als grond af te staan aan de gemeente Herselt ter inlijving
openbare wegenis.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet.
Decreet ruimtelijke ordening.
Toelichting en advies
Het dossier dat werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd, bevat volgende documenten:
- de voorwaarden zoals opgenomen in de akte
- het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Marjan De Groot
Het betreft een afstand om niet, van het perceel sectie M 719 e/deel zoals aangeduid op het
opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Marjan De Groot.
BVBA De Backer Invest en De Backer Gunther opteert ervoor deze akte te laten verlijden voor
meester Bart Van Thielen, notaris te Herselt die als zodanig ook de administratieve opvolging van dit
dossier zal verzorgen.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris zullen de akte van eigendomsoverdracht
ondertekenen voor de gemeente Herselt.

De notaris wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Financiële weerslag
Alle kosten van onderhavige akte zijn ten laste van de overdrager.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie en het college.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, K. Bloemmen, H. Buts, G. Hermans, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den
Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:

Art. 5:
Art. 6:

Hoger omschreven percelen grond gelegen te Herselt, Borchtstraat - sectie M 719 e/deel
aangeduid op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Marjan De Groot,
eigendom van BVBA De Backer Invest en De Backer Gunther, groot volgens meting 230
m², kosteloos te verwerven.
De voorwaarden zoals beschreven in de akte en de hiermee verband houdende stukken goed
te keuren en van het visum van de gemeenteraad te voorzien.
De akte van eigendomsoverdracht zal verleden worden ten overstaan van meester Bart Van
Thielen te Herselt.
De voorzitter van de gemeenteraad en gemeentesecretaris te machtigen om in naam van de
gemeente de akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen. De notaris wordt hiervan op de
hoogte gebracht.
De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve een inschrijving te
nemen bij de overschrijving van de akte.
Alle rechten en kosten van onderhavige akte worden door de overdragers ten laste genomen.
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Wijziging buurtweg - gedeeltelijke verlegging van sentier nr. 95 - voorlopige
beraadslaging (1.811.111.8)

Situering
Dockx Josephus en Daems Angelica wonende Het Rot 25 vragen de gedeeltelijke verplaatsing van
voetweg nr. 95 aan. De wijziging van deze buurtweg vindt plaats ter hoogte van perceel sectie M 774
m langs Veerlepad.
Wettelijke gronden
De wet van 10-04-1841 op de buurtwegen, en latere wijzigingen.
Toelichting en advies
Motivering voor de aanvraag opgegeven door de eigenaars:
Deze wijziging van de voetweg wordt aangevraagd omwille van de geplande verkavelingsaanvraag
van het perceel Herselt 2° afdeling, sectie M774m. aangezien de huidige voetweg dwars over
perceelnr. 774m loopt en aangezien er aan de noordzijde van het perceel reeds een met steenslag
verharde erfdienstbare wegenis aanwezig is, omvat de aanvraag de verlegging van de voetweg
naar de noordzijde van het perceel.

Door deze verlegging zel het perceel 774m optimaal kunnen benut worden en zal er in de toekomst
een betere ruimtelijke ordening onstaan.
Bij de voorgestelde verlegging van een deel van voetweg nr. 95, zoals weergegeven op de plannen
in bijlage, blijft de voetweg op het kadastraat perceel, sectie M 774m, liggen met dezelfde breedte
(1,6m) als het af te schaffen deel, dat momenteel midden door onze eigendom loopt.
Het nieuwe voorgestelde tracé past in het landschap en het vlakke tracé loopt over de bedding van
de bestaande erfdienstbare wegenis.
Het gebruik van het tracé van de voetweg dwars over onze eigendom is door het bestaan van de
reeds bestaande, met steenslag verharde, erfdienstbare wegenis in onbruik geraakt. Op het tertein
zullen de gebruikers op het nieuwe tracé dat gelegen is op onze eigendom steeds vlotte doorgang
hebben zoals voorzien in de wetgeving.
De wijziging van de voetweg werd door landmeter-expert Koen Aerts opgetekend op het
opmetingsplan bijgevoegd aan de aanvraag.
De voetweg wordt voor een deel op de bedding van Veerlepad gelegd, een weg met openbaar karakter.
Voor dit deel wordt de rooilijn gevestigd over de totale breedte van de weg die gebruikt wordt voor
openbaar nut.
Op de erfdienstbare weg blijft de breedte van 1,6 m behouden tussen de rooilijnen.
Na deze verplaatsing valt het traject dat nu gebruikt word door de weggebruikers en het traject van de
voetweg samen.
De bijgevoegde aanvraag voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 95 te Herselt en
bijgevoegd opmetingsplan dient voorlopig te worden voorgesteld aan de Bestendige Deputatie. De
nieuwe rooilijn wordt voorlopig vastgesteld zoals aangeduid op het opmetingsplan.
In het kader van de procedure wordt een openbaar onderzoek georganiseerd volgens het besluit van de
Vlaamse regering van 20-06-2014, tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het
openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Financiële weerslag
De aanvragers Dockx Josephus en Daems Angelica verklaren zich bereid navolgende kosten ten laste
te nemen:
 De kosten voor het opstellen van de nodige plannen dienstig tot wijziging van gezegde voetweg
nr. 95
 De eventuele administratieve belasting voor het houden van het openbaar onderzoek
 Andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen
worden opgelegd
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
Discussie ter zitting:
De voorzitter licht toe dat het punt niet kan behandeld worden. Er moet eerst een aangepast plan
worden ingediend.
Raadslid Hansy Buts vraagt hoe deze actie gekaderd moet worden in het project “Trage Wegen”. Hij
drukt zijn bezorgdheid uit dat beide initiatieven van elkaar los staan en de gemeente een parallel
parcours met het project in samenwerking met de VZW Trage wegen rijdt.
Schepen Kathleen Helsen corrigeert dat ze contact heeft gehad met de VZW en dat zij zelf aangaven
dat het geen enkel probleem was voor hen dat de gemeente dit dossier behandelt.

Raadslid Jos Van Herck voegt toe dat de aanvrager een probleem heeft om te verkavelen zolang deze
weg daar ligt, en dat verplaatsing hiervoor noodzakelijk is. Het plan dat ingediend was, was niet
correct, dus men wacht op een gecorrigeerd plan alvorens er een beslissing kan worden genomen.
Op de vraag van raadslid Hansy Buts hoever het project trage wegen eigenlijk staat, antwoordt
schepen Kathleen Helsen dat dit verder zal worden toegelicht.
De voorzitter besluit de discussie verder te voeren op volgende raad.
BESLUIT:
Dit agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

OPENBARE WERKEN
014

Aanpassing brandprogramma openbare verlichting (1.811.111.5)

Omtrent dit agendapunt werd rechtstreeks toelichting gegeven door de burgemeester aan de
gemeenteraadsleden. Tevens werd door hem verwezen naar de ter zake dienstige documenten: ter
inzage bij de dienst openbare werken van de gemeente. (zie ook mail burgemeester aan de
fractieleiders op 31-03-2015).
De kostenraming voor het aanpassen van het brandprogramma (voorstel burgemeester) van de
openbare verlichting over het ganse grondgebied werd opgemaakt door Eandis.
De volgende werkzaamheden worden voorzien:






Voor de 1.026 lampen met nu al brandregime volledig nacht wordt geen interventiekost
aangerekend
Voor de 1.861 lampen waarvan het brandregime moet gewijzigd worden dmv cablage
aanpassingen voorzien wij interventies aan 930 lichtpunten (à 25,00 EUR/stuk = 23.250,00 EUR
excl. BTW)
Voor de aanpassing in de distributiecabines (vervanging OV-borden, bijplaatsen stuurcontacten,
vervangen Proms brandregimes) worden geen kosten aan de gemeente doorgerekend.
Verplaatsing van 14 armaturen en ophangarmen (à 174.51 EUR /stuk = 2.443,14 EUR excl.
BTW)
Wegnemen bijkomend van 2 armaturen en ophangarmen (à 64,57 EUR/stuk = 129,14 EUR excl.
BTW)

De kostprijs bedraagt 25.822,28 EUR (excl. BTW) of 31.244,96 EUR (incl. BTW) en is 100 % ten
laste van de gemeente: Recupel is inbegrepen.
Discussie ter zitting:
Raadslid Jos Van Herck verifieert of de kostprijs van 31.000,00 EUR van toepassing is voor de
aanpassing op het ganse grondgebied van Herselt, hetgeen de burgemeester beaamt.
Raadslid Jos Van Herck vraagt of het bespaarde belastinggeld (hetgeen volgens de burgemeester
geraamd wordt op ongeveer 55.000,00 EUR/jaar) zal benut worden voor andere projecten van
openbaar nut, zoals bv. de wegen. Het raadslid hoopt dat het geld uiteindelijk terug naar de bewoners
vloeit via investeringen. Hij hoopt tevens dat wijzigingen in het plan (lampen doven of bij aansteken)
via de raad zullen worden beslist.
De burgemeester antwoordt dat hij de vraag om voldoende communicatie naar de bevolking zal
respecteren en dit ook naar de raad wil doen. De beslissingen zullen door het college worden genomen
o.w.v. werkbaarheid, maar deze zijn ter inzage van de raadsleden. De bedoeling is uitgaven te
optimaliseren en spaarzaam om te gaan met het geld van de inwoners, aldus de burgemeester. De

gemeente moet investeren in zinvolle zaken. Dit initiatief kadert in de burgemeestersconvenant
bovendien.
De burgemeester vervolgt dat de richtlijnen in de raadszitting van november werden vastgelegd en dat
nu de verdere uitwerking voorligt. Er zal voorzichtig te werk gegaan worden, een eerste fase wordt
uitgevoerd en volgende raad geëvalueerd. Hij roept de raad op om allemaal samen mee te controleren
en bij te sturen, om toe te zien op de veiligheid in de gemeente en spaarzaam met belastinggeld om te
springen.
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie vragende partij is om het afschakelplan, dat dankzij het
vele werk dat door de burgemeester en de schepen van openbare werken werd voorbereid, te kaderen
in een allesomvattende visie over openbare verlichting in de gemeente, zoals dit ook in andere
gemeentes gebeurt. De visie omvat waar je naartoe wil als gemeente, op gewestwegen, in
verkavelingen, type lampen en locaties, en kadert vragen van bv. verkavelaars in een groter plan. Het
afschakelplan geeft de N-VA-fractie de indruk dat het om een lineair besparingsplan gaat en het
raadslid stelt in vraag of voldoende anderen/deskundigen werden betrokken (bv. veiligheidsparameters). De fractie wil constructief meedenken in een afschakelplan, maar niet zonder visie. Er is
tijd nodig om een gedragen afschakelplan te verkrijgen, voor de fractie is het niet klaar om zonder
meer goedgekeurd te worden, dit kan niet zonder masterplan, zoals hetgeen getrokken wordt door
Eandis sinds november, en waarbij de ingenieur betrokken is.
De burgemeester drukt zijn spijt uit dat de fractie dit zo laat aankaart en dat dit in tegenstrijd is met de
raadsbeslissing van november. Hij voegt toe dat dit initiatief met Eandis werd besproken en dat hij zelf
op twee vergaderingen van het masterplan met Eandis aanwezig was en dat dit dezelfde richting
uitging als wat men nu in Herselt wil doen. Ook met ervaringen van andere gemeentes en AWV wordt
rekening gehouden. Zowel de aspecten verkeersveiligheid als inbraakveiligheid werden bekeken met
de politie. Openbare verlichting is bedoeld voor de openbare weg, en kan evenzeer inbrekers helpen
dan een afschrikeffect ressorteren; de politie heeft geen betrouwbare cijfers wat het beste is.
De burgemeester vervolgt dat wat betreft verkeersveiligheid de gevaarlijke punten meer zullen
opvallen dan nu omdat deze dan als enigen worden verlicht. Op basis van hetgeen unaniem in de raad
werd afgesproken is het beste om nu een eerste fase uit te voeren in de praktijk en te evalueren.
Schepen Ronny Korthout antwoordt dat het masterplan waarnaar ter zitting verwezen wordt ook werd
opgesteld door Eandis, en naast 28 pagina’s analyse slechts een paar pagina’s bevat die bepalen waar
de gemeente naartoe wil: lagere investeringen, onderhoud, meer milieubewust en energie-efficiënt
werken en nieuwe technieken gebruiken. Dit komt volgens de schepen perfect overeen met wat het
plan van Herselt inhoudt. Eandis werd ook in Herselt betrokken.
Raadslid Peter Keymeulen benadrukt dat het beter is voldoende voorbereidingstijd te nemen, dan om
achteraf vanalles aan te passen en problemen op te lossen. Het raadslid suggereert als voorstel tot
beslissing om samen met Eandis een masterplan uit te werken, met een correcte analyse van type/soort
verlichting, aangezien dit plan in opmaak is door Eandis, waarbij ook de gemeentelijke diensten
betrokken zijn. Het afschakelplan moet hier deel van uitmaken en in geïntegreerd zijn.
De burgemeester antwoordt dat alle informatie betreffende de bestaande lampen, types, wattages werd
bezorgd aan de raadsleden. Hij voegt toe dat een unanieme beslissing werd genomen in november, en
dat het college de voorbereidingen van de uitvoering ter harte heeft genomen volgens de richtlijnen
van de raad. Er zullen misschien bijsturingen moeten gebeuren na het in de praktijk toepassen, maar de
burgemeester stelt de verantwoordelijkheid voor de beslissing te nemen. Het masterplan zal in de
winter landen waar de gemeente Herselt in de zomer al mee klaar is. Ook een andere gemeente is al op
zichzelf begonnen. De burgemeester vraagt de mails en informatie die hij aan de raadsleden had
bezorgd toe te voegen aan de notulen van deze raad.
Raadslid Jos Van Herck stelt dat geen enkele straat in Herselt helemaal donker wordt en drukt zijn
hoop uit dat er niet gewacht moet worden en dat in een volgende stap kan bekeken worden welke
lampen eventueel kunnen worden vervangen, hetgeen de burgemeester toezegt.

Raadslid Rita Aerts vraagt te notuleren dat de burgemeester stelt dat de ingenieur niet meer naar de
vergaderingen van Eandis moet gaan omdat het plan al gemaakt is.
De voorzitter vraagt over te gaan tot stemming.
Raadslid Jos Van Herck vraagt uitdrukkelijk een grondige evaluatie na uitvoering, waarop de
burgemeester antwoordt dat dit volgende raad al zal gebeuren.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, K. Bloemmen, H. Buts, G. Hermans, W. Tubbax
Stemmen tegen:
M. Van der Veken, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, P. Keymeulen
Onthoudt zich:
Ivo Van den Bulck
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:
Art. 4

Principieel akkoord om de aanpassing van de brandprogramma’s te doen zoals opgenomen
in de plannen.
Eandis opdracht te geven een eerste fase van de werkzaamheden, zo snel mogelijk uit te
voeren.
Volgende raad deze eerste fase van de aanpassing te evalueren en de nodige bijsturingen aan
te brengen waar nodig voor de verdere uitvoering.
Definitieve goedkeuring van de plannen wordt volgende raad voorgelegd, eventueel mits
bijsturingen.

Bijlagen – informatie burgemeester aan raadsleden
Van: PEETERMANS Luc
Verzonden: vrijdag 6 maart 2015 12:45
Aan: AERTS Rita; BATTEL Gerda; BLOEMMEN Kris; BUTS Hansy; COLSON Mireille; Evelien Van Bedts
(evelien_vanbedts@hotmail.com); HELSEN Kathleen; HERMANS Guy; KEYMEULEN Peter; KORTHOUT Ronny;
LUYTEN Frans; PEETERMANS Luc; PEETERS Martine; SALIEN Tinne; TUBBAX Wendy; VALGAEREN Erik; VAN
DEN BULCK Ivo; VAN DEN WOUWER Mark; VAN DER VEKEN Maurice; VAN HERCK Jos; VAN HOVE Louis;
VAN REET Hilde; VAN THIELEN Christiane; VANGEEL Marlies; VERSTAPPEN Karel
CC: Herselt GEM Openbare werken; Herselt GEM Secretaris; VERELST Bart
Onderwerp: Voorstel tot aanpassing O.V.
Geachte raadsleden
Vorige gemeenteraad werd afgesproken om alle informatie over de openbare verlichting (O.V.) zo snel mogelijk ter
beschikking te stellen van alle raadsleden, ter voorbereiding van de volgende gemeenteraad.
In bijlage vind je een analysedocument. Bij deze enige duiding (zie ook onderstaande mail van onze financieel
beheerder):
Op tabblad 1 staan alle lampen opgelijst in een tabel (aangeleverd door Iverlek) en gesorteerd op
1) Aangerekend vermogen
2) Straat
3) Huisnummer
Je kan deze tabel zelf bewerken, hersorteren, kolommen openen of sluiten, … Je vind er ook nog heel wat technische
informatie in.
De 2 spots van 1.000 W die de kerk van Blauberg verlichtten zouden al moeten gedoofd zijn. De 50 lampen van 250W
(Blaubergdorp en oud deel Westerlosesteenweg) worden best vervangen. Bedoeling is om dit de volgende maanden te
bekijken, na evaluatie van de eerste fase van het doven van O.V.-lampen na middernacht.
Op tabblad 3 vind je o.a. een tabelletje met een vergelijking met 5 andere gemeenten die al langer een ander
nachtregime toepassen (er zijn er veel meer). Herselt is dus niet de eerste of enige gemeente die dit overweegt.

Op tabblad 5 vind je het jaarlijks verbruik, de kostprijs en simulaties daarop. Zoals tijdens de gemeenteraad toegelicht
opteren we voor de optie in tabel 2: doven van 24u tot 5u.
We kunnen er nu al uit besluiten dat de terugverdientijd voor het tijdelijk doven van lampen tijdens de nacht maximaal
2 jaar bedraagt maar wellicht zelfs amper 1 jaar (hoe groter het vermogen van de lamp, hoe korter de terugverdientijd
natuurlijk). De terugverdientijd van ‘dimmen’ bedraagt 6 à 7 jaar voor die lampen waaraan nog een aanpassing zou
moeten gebeuren (Asbroek en Dorp). Om die reden wordt er geopteerd om ook in Dorp en Asbroek een aantal lampen
te doven i.p.v. aan te passen en te dimmen.
Plannen
Iverlek bezorgde ons 15 plannen met daarop alle elektriciteitspalen van Herselt aangeduid, met vermelding van het
nummer van de paal. Deze nummers vind je ook terug op de lijst in bijlage. Vanaf nu zijn deze plannen raadpleegbaar
op de dienst openbare werken. Gelieve niets op de plannen aan te passen of te noteren maar opmerkingen of
suggesties apart te bezorgen.
Voor de aanduiding van lampen die doorlopend blijven branden werd rekening gehouden met volgende
aandachtspunten:
(Verkeers-)veiligheid is belangrijk.
Lichtpunt = Richtpunt: er wordt getracht om ook na middernacht voldoende lampen doorlopend te laten
branden zodat men steeds een volgend lichtpunt kan zien.
Hulpdiensten en artsen dienen ook ’s nachts in afgelegen gebieden vlot de bestemming te vinden.
Zichtbaarheid op openbare parkings is ook na 24u belangrijk om veilig de wagen of fiets te kunnen vinden.
Gelijkheidsbeginsel: O.V. dient niet om woningen te verlichten maar om het openbaar domein te verlichten.
In veel straten en aan veel woningen en gebouwen is er helemaal geen O.V. Deze bewoners betalen mee.
Deze principes dienen in alle deeldorpen op een gelijkwaardige wijze toegepast te worden.
De rode nummers staan voor palen met een O.V.-lamp op. De omcirkelde nummers zijn de O.V.-lampen waarvan
voorgesteld wordt om ze doorlopend te laten branden. Deze lampen bevinden zich op volgende plaatsen (let wel, de
aanduiding op de plannen stemt niet altijd overeen met de werkelijkheid ter plaatse):
Op alle kruispunten (ook met wandelwegen).
In bochten.
Op het einde van een straat(je) waar er meer dan één huis staat.
Aan openbare parkings (niet alle lampen).
Bij asverschuivingen en drempels.
Aan oversteekplaatsen.
Op langere trajecten en in de centra werden er extra lampen aangeduid ten behoeve van de zwakke
weggebruikers.
Het spreekt voor zich dat wijzigingen nog steeds kunnen aangebracht worden. Opmerkingen en suggesties zijn zeer
welkom, graag tot 1 week voor de volgende gemeenteraad zodat alle raadsleden tijdig kunnen ingelicht worden over
de voorgestelde aanpassingen. Dank alvast voor je medewerking. Ik ben graag bereid om meer toelichting te geven
indien gewenst.
Met vriendelijke groet
Luc Peetermans
Burgemeester
Kerkstraat 1
2230 Herselt
Tel: 014 53 90 04
burgemeester@herselt.be
www.lucpeetermans.eu
www.herselt.be
Van: PEETERMANS Luc
Verzonden: woensdag 25 maart 2015 15:47
Aan: AERTS Rita; BATTEL Gerda; BLOEMMEN Kris; BUTS Hansy; COLSON Mireille; Evelien Van Bedts
(evelien_vanbedts@hotmail.com); HELSEN Kathleen; HERMANS Guy; KEYMEULEN Peter; KORTHOUT Ronny;
LUYTEN Frans; PEETERMANS Luc; PEETERS Martine; SALIEN Tinne; TUBBAX Wendy; VALGAEREN Erik; VAN
DEN BULCK Ivo; VAN DEN WOUWER Mark; VAN DER VEKEN Maurice; VAN HERCK Jos; VAN HOVE Louis;
VAN REET Hilde; VAN THIELEN Christiane; VANGEEL Marlies; VERSTAPPEN Karel
CC: Herselt GEM Openbare werken; Herselt GEM Secretaris
Onderwerp: FW: Berekening investeringskost OV-aanpassingen Herselt

Geachte raadsleden
Bij deze de bijkomende informatie van Iverlek aangaande het agendapunt ‘Aanpassing brandregimes O.V.’
Met vriendelijke groet
Luc Peetermans
Burgemeester
Kerkstraat 1
2230 Herselt
Tel: 014 53 90 04
burgemeester@herselt.be
www.lucpeetermans.eu
www.herselt.be
Van: Franck Marc [mailto:marc.franck@eandis.be]
Verzonden: woensdag 25 maart 2015 15:34
Aan: PEETERMANS Luc
CC: Van Beers Rudy; Franck Marc
Onderwerp: Berekening investeringskost OV-aanpassingen Herselt
Geachte Burgemeester,
Beste Luc,
Hierbij de gevraagde berekening van de investeringskost voor het aanpassen van de openbare verlichting in de
gemeente Herselt en deelgemeenten.
Aantal verlichtingspunten momenteel : 2.887 lichtpunten
Te verwachten toestand na de wijzigingen van de brandregimes/cablagewerken :
Aantal avondlampen (doving omstreeks 24h00 en herontsteking om 05h00) : 1.861 stuks = 64,46%
Aantal nachtlampen (continu brandregime ganse nacht) : 1.026 stuks = 35,54%
De investeringskost voor deze wijziging bedraagt :
Voor de 1.026 lampen met nu al brandregime nacht wordt geen interventie aangerekend (Moeten wel individueel
gecontroleerd worden)
Voor de 1.861 lampen waarvan het brandregime moet aangepast worden dmv cablage aanpassingen : 1.860 / 2 = 930
cablage aanpassingen à 25,-/stuk (vastgestelde prijs) = 23.250,- euro excl. BTW
Voor de verplaatsingen van de armaturen :
14 verplaatsingen à 174,51 euro = 2.443,14 euro
2 wegnames à 64,57 euro = 129,14 euro
Totale investering : 23.250,- + 2.443,14 + 129,14 = 25.822,28 euro exclusief BTW.
Voor de aanpassingen in de distributiecabines (vervanging OV-borden, bijplaatsen stuurcontacten, vervangen Proms
brandregime) worden geen kosten aan de gemeente doorgerekend.
De officiële offerte zal u eerstdaags worden toegestuurd.
Een simulatie van de te verwachten besparing na de voorgestelde aanpassingen probeer ik u zo snel mogelijk te
bezorgen.
Met vriendelijke groeten,

Van: PEETERMANS Luc
Verzonden: dinsdag 31 maart 2015 11:49
Aan: 'Franck Marc'

CC: Van Beers Rudy; hilde van reet; KEYMEULEN Peter; VAN HERCK Jos; BUTS Hansy; Herselt GEM Openbare
werken; Herselt GEM Secretaris
Onderwerp: RE: Voorstel fase 1 doving
Marc
Bedankt alweer.
NVA vroeg gisteren op de gemeenteraad 1 maand uitstel zodat ze alles grondig konden bekijken. De gemeenteraad
heeft daarmee unaniem ingestemd. Er werd ook unaniem bevestigd dat het de bedoeling blijft om met dit dossier door
te gaan. Gelieve dus in jullie planning rekening te houden met een goedkeuring van de plannen (eventueel mits
aanpassingen) en voor de uitvoering van een eerste fase op de gemeenteraad van 27 april. Die eerste fase kan dan
geëvalueerd worden in de 2de helft van mei, als dat goed is voor jullie en jullie erin slagen om die begin mei uit te
voeren.
Op de gemeenteraad van 25 mei zal dan eventueel bijgestuurd worden en een definitief plan goedgekeurd worden.
Kunnen jullie de nodige werken al inplannen voor ons zodat alle aanpassingen zeker tegen eind september
doorgevoerd zullen zijn? De gemeenteraad nam ook kennis van de prijsofferte voor de aanpassingen en had daarbij
geen bemerkingen. Ik ga er dus vanuit dat deze offerte, eventueel aangepast aan wijzigingen op de plannen, formeel
zal goedgekeurd worden.
Alvast bedankt voor jullie engagement en medewerking!
P.S.: Ik zet de fractieleiders mee in cc zodat er hier geen misverstanden ontstaan over de gemaakte afspraken.
Met vriendelijke groet
Luc Peetermans
Burgemeester
Kerkstraat 1
2230 Herselt
Tel: 014 53 90 04
burgemeester@herselt.be
www.lucpeetermans.eu
www.herselt.be
Van: Franck Marc [mailto:marc.franck@eandis.be]
Verzonden: donderdag 26 maart 2015 15:05
Aan: PEETERMANS Luc
CC: Van Beers Rudy
Onderwerp: Voorstel fase 1 doving
Luc,
In bijlage mijn voorstel voor het gebied waarin de OV in eerste fase zal gedoofd worden.
In de bijlage 0551.001 werd deze zone ingekleurd in het geel, het andere bestand kan je gebruiken om in detail te
bekijken over welke straten het gaat.
Ik heb geprobeerd om een representatieve zone te kiezen, met inbegrip van belangrijke gemeentewegen, verkavelingen
en een gedeelte van het fietspad Aarschot-Herentals.
Als jullie dit kunnen goedkeuren, dan kan ik dit gebied als eerste in de planning steken, na ontvangst van de
goedkeuring op onze offerte uiteraard.
Graag krijgen wij eveneens de collegebeslissing en eventueel de goedkeuring door de gemeenteraad.
Met vriendelijke groeten,
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Action item list (2.075.1.077(1))

Situering:
I Type
D

STA Datum
TUS

Beschrijving van
onderzoeken item

het

te Wie
rapporteert

Graad
van
belang
Normaal
Normaal

Datum
rapportage

Vragende partij Opmerkingen

nvt
27/04/2015

SP-A
SP-A

College

Normaal

nvt

N-VA

Stand van zaken Project College
kleiputten Ramsel
Stand van zaken Greenergy
College

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

van Open 25/03/2013

Oplevering
College
Westerlosesteenweg
Hagen Blaubergsesteenweg - College
Averbodesesteenweg
Herlocalisatiedossier
College

Normaal

nvt

Hansy Buts

van Open 21/10/2013

Trage Wegen

Normaal

nvt

Hansy Buts

1 beleidspunt Open 25/03/2013
2 stand
van Open 25/03/2013
zaken

Feestzaal Varenwinkel
College
Stand van zaken ontvoogding College
gemeente Herselt

3 beleidspunt

Stand van zaken kerkhoven

Open 25/03/2013

4 stand
zaken
5 stand
zaken

van Open 25/02/2013

6 stand
zaken
7 stand
zaken
8 stand
zaken
9 stand
zaken

van Open 01/09/2014

van Open 25/02/2013

van Open 01/09/2014

College
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Discussie ter zitting:
-

Stand van zaken ontvoogding:
Schepen Kathleen Helsen stelt dat de ontvoogding met de dienst werd besproken. De
gemeente voldoet aan alle voorwaarden om ontvoogd te worden behalve beschikken over een
goedgekeurd Register Onbebouwde Percelen (ROP). Vlaanderen had hier een aantal
opmerkingen bij, waardoor er correcties moeten gebeuren, maar gehoopt wordt dat de
gemeente ten laatste in september de ontvoogding kan aanvragen.
Raadslid Jos Van Herck vraagt dat dit niet meer verlengd zal worden om de 1 of andere reden.
Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat er geen uitstel zal volgen, de situatie is nu wel anders,
aangezien de dienst nu zelf ook vragende partij is om over te gaan tot de ontvoogding, aldus
de schepen. De voorzitter besluit de datum van rapportering op september te plaatsen.

-

Dossier kleiput Ramsel:
Schepen Ronny Korthout situeert de historiek en het gekozen traject. Hij vervolgt dat het de
bedoeling was om dit voorjaar te starten met een deel van het project in recreatiegebied. Dit
kan niet doorgaan aangezien Vlaanderen enkel een bouwvergunning wil verlenen als deze
gekoppeld is aan het (momenteel in opmaak zijnde) Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP). Zowel
Agentschap Natuur en Bos (ANB) als OVAM moeten een advies verlenen, hetgeen niet
gebeurd was. De schepen vervolgt dat het openbaar onderzoek van het RUP afgesloten wordt
eind juni, en de raad in zitting van eind augustus (of eventueel indien mogelijk bijkomende
zitting in juli) zich kan uitspreken over het RUP en daarna – na een wachtperiode van 30
dagen – een nieuw bouwdossier moet worden ingediend. Kortelings is er een informatievergadering in Ramsel. Ondertussen is er informeel overleg met alle betrokken partijen om het
dossier verder te zetten.
Schepenen Kathleen Helsen en Ronny Korthout geven duiding bij de waarde en
totstandkoming van de stilzwijgende weigering in het bouwdossier.
Schepen Kathleen Helsen voegt toe dat volgens Ruimte Vlaanderen door het RUP af te
wachten en dan de bouwvergunning te behandelen er uiteindelijk slechts een maand tijd
verloren wordt. Na bevraging door raadslid Mark Van den Wouwer voegt schepen Kathleen
Helsen toe dat in voorgaande besprekingen, noch in de plenaire vergadering werd gesignaleerd
dat er zaken ontbraken.
De voorzitter besluit dat volgende raad opnieuw een stand van zaken wordt gegeven.

-

Kerkhoven:
Schepen Gerda Battel stelt dat ze het advies van de externe consultant heeft ontvangen en
heeft bezorgd aan de raadsleden Rita Aerts en Tinne Saliën, dus dat er kan worden
afgesproken om dit te bekijken.

-

Trage wegen:
Schepen Kathleen Helsen licht toe dat de vrijwilligers sterk werk geleverd hebben: alles is
geïnventariseerd. Momenteel wordt er een fiche opgemaakt voor elke weg, waarna begin juni
een voorstel zal worden uitgewerkt om een plan van aanpak voor de trage wegen op te stellen,
met prioriteiten: soms zal er geen werk nodig zijn, of beperkte ingrepen, op andere plaatsen
zal er heel wat bij komen kijken. Op de vraag van raadslid Hansy Buts of dit voorstel ook een
visie bevat (alles of een deel weer openstellen, afschaffen, onderhoudsplan) antwoordt de
schepen bevestigend.
De gemeenteraad zal worden ingelicht over de verschillende stappen die nog genomen moeten
worden en wat dat voor de raad betekent.

-

Hagen Blaubergse- en Averbodesesteenweg
Raadslid Rita Aerts stelt dat de hagen in het dorp van Blauberg heel goed zijn onderhouden,
dankzij de lokale werknemers, maar op de route van Herselt naar Blauberg is de toestand
erbarmelijk. Uitval wordt niet bijgeplant. Hetzelfde doet zich voor op de route van Blauberg
naar Averbode. Het raadslid vraagt aan te dringen dat de uitval wordt bijgeplant.
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Schepen Gerda Battel zegt toe.
-

Herlocalisatie
Schepen Kathleen Helsen antwoordt op de vraag van raadslid Hansy Buts dat de aanvraag
voor een plenaire vergadering is ingediend, dat het dossier klaar is en 1 van de volgende
weken op de plenaire vergadering zal worden behandeld. Dan zal duidelijk zijn wat er moet
worden aangepast voor behandeling door de raad.

MILIEUDIENST
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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VAN PETER KEYMEULEN NAMENS N-VA
FRACTIE:
Plaatsen van waarschuwingsborden voor teken (1.777)

Situering
Teken kunnen infectieziekten overbrengen , giftig zijn en irritaties van de huid veroorzaken. Hun
steken kunnen allergische reacties doen ontstaan en ze kunnen ook “de ziekte van Lyme”
overbrengen.
Een teek is een kleine, spinachtige parasiet die zich vooral op de huid van mensen en dieren vastzet
om zo bloed te kunnen zuigen. Ze zijn niet veel groter dan een speldenkop en kunnen niet vliegen of
springen.

Daarom laten ze zich vaak vanuit struiken, varens en hoog gras op hun gastheer vallen.
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Wanneer de teek echter besmet is met de
bacterie Borrelia burgdorferi,kun u na een beet de ziekte van Lyme krijgen. Daarvoor moet de teek
minstens 12 tot 24 u op de huid gezeten hebben. Het is dus van groot belang om de teek zo snel
mogelijk op de correcte manier te verwijderen.
Dit kan je doen door gebruik te maken van een tekentang, te verkrijgen bij de apotheker.
Teken – Ziekte van Lyme
Niet iedereen die gebeten wordt door een teek krijgt de ziekte van Lyme. Bij ongeveer 1,1 tot 3,4% van
de personen met een tekenbeet ontwikkelt de ziekte zich. In 60% van de gevallen treedt na de beet een
rode, ringvormige uitslag op. Na enige tijd kunnen er griepachtige verschijnselen optreden zoals
hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid en koorts. Vaak verdwijnen de symptomen vanzelf. Het is echter van
zeer groot belang dat van zodra die symptomen optreden, u contact opneemt met uw huisarts. Die zal
u een antibioticakuur voorschrijven. Als de ziekte niet op tijd wordt ontdekt, bestaat immers de kans
op meer ernstige verschijnselen waarbij spieren, gewrichten, het zenuwstelsel en het hart kunnen
worden aangetast. De meeste van die verschijnselen zijn omkeerbaar als u ze laat behandelen.
Enkele tips bij wandelen in de natuur, bossen.
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•Draag gesloten schoenen.
•Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken.
•Draag kledij met lange mouwen;
•Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom een pet dragen als extra
bescherming.
•Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden.

Voorstel tot beslissing
1. Aangezien de problematiek van de besmette teken in de provincie Antwerpen en vooral hier in
onze Kempen zeer actueel is en de gevolgen van een besmette tekenbeet zeer ernstig kunnen
zijn, vragen wij om waarschuwingsborden te plaatsen aan de rand van onze bossen en de
wandelaars te wijzen op het gevaar van tekenbeten: aangepaste kledij kan al veel onheil
voorkomen.
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2. Tweede voorstel: op de website van Herselt uitleg te geven over teken en de te nemen
voorzorgen bij wandelingen in onze bossen. Ook nuttige tips te geven: hoe herkennen we
besmetting en wat te doen.

Discussie ter zitting
Raadslid Peter Keymeulen licht het voorstel van zijn fractie toe. De bedoeling is te informeren.
Ondertussen heeft schepen Martine Peeters bijkomende documenten bezorgd. De N-VA-fractie vraagt
alle mogelijke hulpmiddelen te benutten om de mensen hiervoor attent te maken.
Schepen Martine Peeters antwoordt dat het geen enkel probleem is om informatie op de website te
plaatsen zoals gevraagd en deelt ondertussen folders rond. Ook heeft de schepen contact genomen met
VLM om advies te vragen en informatieborden te plaatsen. Zij gingen ook de vraag aan ANB stellen.
De folders kunnen in aanvulling gebruikt worden.
Schepen Ronny Korthout benadrukt dat het belangrijk is dat de mensen niet onnodig bang worden
gemaakt, terwijl de burgemeester van zijn kant aanvult dat dit samen met VLM en de Merode kan
aangepakt worden.
Raadslid Peter Keymeulen beaamt dat het hoofddoel informeren van mensen is.
BESLUIT eenparig:
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Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

VLM en ANB te verzoeken om de problematiek van de besmette teken te bekijken en om
informatieborden omtrent het risico van teken te voorzien. Beide instanties worden gevraagd
aandacht te besteden aan het niet-afschrikken van bezoekers/wandelaars.
Op de website van de gemeente een korte waarschuwing te voorzien omtrent alle (relevante)
gevaren/risico’s die zich in het bos kunnen voordoen.
Tevens een artikel in Herselt Leeft! te voorzien.

OPENBARE WERKEN
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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VANWEGE JOS VAN HERCK NAMENS SP.AFRACTIE:
De noord-zuidverbinding (NZ) Turnhout, Kasterlee, Geel, Herselt, Aarschot
(1.811.111.1)

Situering
Momenteel is de noord – zuidverbinding gerealiseerd tussen Turnhout, Kasterlee en Geel.
Bij de heropening van de Herseltse doortocht werd de ring rond Herselt opnieuw opgerakeld door de
burgemeester. De heer Peeters toen Vlaams minister president (CD&V) stelde een gefaseerde aanpak
voor, nl : als Kasterlee – Geel zou voltooid zijn zou het dossier van de ring rond Herselt opnieuw ter
sprake komen .dd:oktober 2010.
Bij een werkbezoek van Minister Crevits (CD&V) aan Herselt (dd:februari 2010)werd nadien de
volgende berichtgeving verspreid door de bevoegde schepen.
We moeten vechten voor meer ! ik wil een ring rond Herselt. In functie van de noord-zuidverbinding
mag de Vlaamse Regering de mogelijkheid van een ring rond Herselt niet in de schuif stoppen. Ook in
Herselt is de verkeersleefbaarheid voor de lokale bevolking van zeer groot belang.
Minister Crevits :ik kan niet onmiddellijk overgaan tot de aanleg van een ring omdat die eerst op het
structuurplan van Vlaanderen moet worden getekend. Daarvoor zal ik nu alle inspanningen doen.
(2010)
Mijn vraag : Wat is vandaag de stand van zaken in dit dossier ?
Als SP.a verzoeken wij dat de bevoegde schepen op de raad van maandag 27 april 2015 ons hierover
informeert .

Discussie ter zitting
Na een korte discussie over de modaliteiten van het toevoegen van agendapunten, licht raadslid Jos
Van Herck zijn agendapunt toe.
De burgemeester antwoordt dat de ring inderdaad beloofd is door alle minister-presidenten die hij
heeft meegemaakt. Schepen Kathleen Helsen stelt dat de realisatie van de ring momenteel niet in de
planning van openbare werken staat en dat het structuurplan Vlaanderen momenteel herzien wordt. De
uitdaging zal volgens de schepen zijn te zorgen dat de uitvoering in de planning voorzien blijft. Zij
volgt de voorbereidingen op en zal terugkoppelen als er nieuws is.
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Mondelinge vragen
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- Raadslid Hansy Buts stelt de hoeveelheid papier geproduceerd (agendapunten, toegevoegde punten,
bijlagen,..) voor de raad in vraag en vraagt of de regeling kan worden herzien, ook gezien de
administratieve lasten.
De burgemeester stelt dat deze vraag ook door de waarnemend secretaris werd gesteld, en dat de NVA fractie reeds aangaf dat de eigen toegevoegde punten niet op papier moeten worden ontvangen. De
waarnemend secretaris vraagt vooral een werkbare manier voor de administratie en eenvormigheid
voor de verschillende raadsleden.
Raadslid Peter Keymeulen stelt voor dat elke fractie zijn huiswerk maakt: wat met agenda, notulen,
toegevoegde punten, bijlagen,… De voorzitter concludeert de voorstellen vanuit de fracties te
bekijken en momenteel de bestaande regeling te behouden.
- Raadslid Peter Keymeulen vraagt hoe er om zal gegaan worden met de aanwezigheid van raadsleden
op werfvergaderingen, in acht genomen de bezorgde informatie. Na bespreking vraagt raadslid Peter
Keymeulen te notuleren dat er geen raadsleden worden uitgenodigd op werfbesprekingen.
- Raadslid Peter Keymeulen bevraagt de achtergrond van het uitstel van de goedkeuring van de
lastvoorwaarden voor de aankoop van boeken voor de bibliotheek. Schepen Kathleen Helsen geeft
toelichting en stelt dat er in tussentijd nog steeds boeken besteld worden.
- Raadslid Peter Keymeulen bevraagt de beperkte openingsuren van de bibliotheek in de zomer.
Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat dit dezelfde regeling is als het jaar voordien. Vroeger was de
bibliotheek bepaalde weken gesloten, de ervaringen met deze werkwijze/openingstijden zijn beter.
- Raadslid Peter Keymeulen stelt vast dat er op de Vest een experiment wordt gedaan met het zaaien
van wilde bloemen, tussen voetpad en rijweg, i.p.v. duurder en duurzamer plantgoed. Schepen Gerda
Battel stelt dat dit een goedkope oplossing is, goed voor het bijenbestand. Op de vraag van raadslid
Peter Keymeulen antwoordt de schepen dat het wel de bedoeling is de mensen ter plaatse hierover te
informeren.
- Raadslid Peter Keymeulen vraagt de stand van zaken van de geurhinder op de Oude Baan. Raadslid
Rita Aerts stelt dat er toch regelmatig nog iets kan worden waargenomen (aan de splitsing naar de Drie
Eiken). Schepenen Gerda Battel en Christiane Van Thielen en raadslid Guy Hermans antwoorden dat
ze hier niets meer van hebben gehoord.
- Raadslid Peter Keymeulen bevraagt de stand van zaken met betrekking tot de voorziene
verbouwingen (toiletten en lift) in de parochiezaal van Bergom. Schepen Ronny Korthout antwoordt
dat het dossier nog niet in de praktijk werd gebracht en er nog geen concrete timing is.
- Raadslid Peter Keymeulen vraagt toelichting omtrent de akoestische isolatie voor de snoezelruimte.
De burgemeester antwoordt dat de huidige snoezelruimte zal verhuizen. Deze ruimte zal in de
toekomst dienst doen voor de buitenschoolse kinderopvang, en na de uren eventueel als danszaaltje.
Maar dan moet de zaal akoestisch worden aangepakt. De snoezelactiviteiten verhuizen naar de
achterkant van de bibliotheek. Op deze manier wordt er met minimale investeringen tegemoetgekomen
aan de problematiek kinderopvang, plaatsgebrek van de dansschool en een upgrade van de
snoezelactiviteiten. Daarnaast zal er een bijkomende ingang Oost worden voorzien.

De voorzitter sluit de raad om 23.25 uur.
Aldus gedaan te Herselt in bovenstaande zitting.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht:
De secretaris,
Emile ANTHONIS.

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Wendy TUBBAX.

