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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
19 februari 2019
Aanwezig:
De heer Patrick Lismont, burgemeester
De heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie,
derde schepen; mevrouw Annick Princen, voorzitter bijzonder comité
De heer Marcel Houbey, algemeen directeur
Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 12/02/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 12/02/2019
goed.
Toekenning van de omgevingsvergunnings - Das Joris - Kerkstraat 41 - regulariseren van een
paardenstal
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Joris Das, Kerkstraat 41 te 3891 Gingelom, wordt vergund.
Toekenning van de omgevingsvergunning – Michaël Saillart - Langstraat 17 - verharden van
de voortuin en het aanleggen van een parkeerplaats in waterdoorlatend materiaal
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Michaël Saillart, Windmolenstraat 10 te 3472 Kortenaken, wordt
vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- verharding in waterdoorlatend materiaal aanleggen;
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking
tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …;
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de
bouwheer.
Aankoop materiaal buurtwegen
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-010 en de raming voor de opdracht “Aankoop materiaal
buurtwegen”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 2.000,00 incl.
btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 februari 2019,
opgesteld door de ontwerper.
Artikel 4
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde EBEMA NV,
Dijkstraat 3 te 3690 Zutendaal, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.469,07 excl. btw

of € 1.777,57 incl. 21% btw.
Artikel 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op raming RA000304.
Aankoop stroombooster
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-012 en de raming voor de opdracht “Aankoop
Stroombooster”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 1.033,06
excl. btw of € 1.250,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 februari 2019,
opgesteld door de ontwerper.
Artikel 4
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Kempeneers D bvba,
Hannuitsesteenweg 4 te 3400 Landen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 835,84 excl.
btw of € 1.011,37 incl. 21% btw.
Artikel 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op raming RA000364.
Aanstellen van een landmeter-expert voor het opmaken van schattingsverslagen en opmetingsplannen 2019-2022 voor gemeente en ocmw
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 februari 2019,
opgesteld door Financiën.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Aanstellen van een landmeter-expert voor het opmaken van schattingsverslagen en
opmetingsplannen 2019-2022 voor gemeente en ocmw” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Landmetersbureau Leenen Jean-Pierre, Olmenstraat
41 te 3500 Hasselt, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2018-083.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op raming
RA000111.
Snoeiwerken Truilingenstraat te Kerkom
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat op dinsdag 26 februari 2019 om 10u00
de Truilingenstraat, tussen Kerkom en Muizen gedurende één uur zal afgesloten worden omwille van
snoeiwerken aan een lindeboom en dat de omleiding via Gingelom zal verlopen.
2017-028 - Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat
en Heilig Hartstraat te Boekhout - Goedkeuring vorderingsstaat 1
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Willemen Infra, Paalsteenstraat 36 te 3500
Hasselt voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat,

Walenstraat en Heilig Hartstraat te Boekhout”.
Artikel 2
De werken uitgevoerd ten laste van de gemeente in vorderingsstaat 1 ten bedrage van € 4.358,00
excl. btw worden afgehouden van het tegoed van het sleufherstel van Fluvius.
Advies omgevingsvergunning klasse 1: Wasserij Sint-Joris
Artikel 1
Voor de aanvraag van ST. JORIS NV, E. Beauduinstraat 11, 3890 Gingelom wordt gunstig advies
verleend voor de nieuwbouw van een middenspanningscabine (transformator) met een vermogen van
250 kVA op de kadastrale percelen van en te 3890 Gingelom, ter plaatse E. Beauduinstraat z.n.,
kadastraal gekend: Afdeling 8, sectie D, perceelnr. 280T2.
Artikel 2
Het afschrift van het huidig besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie
Limburg.
Inhoudstafel Gingelom Vandaag 2019/02 – maart
Artikel 1
Het college keurt de inhoudstafel van Gingelom Vandaag 2019/02 - maart goed.
Plaatsen van een reclamebord voor de opendeurdag van de Middenschool Sint-Gertrudis te
Landen op 17 maart 2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan de Middenschool Sint-Gertrudis
te Landen om een reclamebord voor hun opendeurdag op zondag 17 maart 2019 te plaatsen op de
grasstrook aan de Marktplaats te Montenaken.
Overdragen van niet-aangewende investeringskredieten van 2018 naar 2019
Artikel 1
Het college keurt de lijst, zoals opgenomen in de bijlage, van over te dragen investeringskredieten van
2018 naar 2019 goed.

