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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
19 maart 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. 12/03/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 12/03/2019
goed.
Notulen kerkfabriek Sint Saturninus Mielen 18/02/2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint Saturninus van 18 februari 2019.
Artikel 2
De jaarrekening 2018 zal apart behandeld worden wanneer deze officieel ingediend wordt door het
centraal kerkbestuur.
Artikel 3
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.
Aankoop benzine hogedrukreiniger
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-027 en de raming voor de opdracht “Aankoop benzine
hogedrukreiniger ”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 826,45
excl. btw of € 1.000,00 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 13 maart 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 en de beste service en
naverkoopdienst, zijnde Hubo Sint-Truiden, Tongersesteenweg 133B te 3800 Sint-Truiden, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 164,46 excl. btw of € 199,00 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 RA000364.
Aankoop van banden voor bandenkraan
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-026 en de raming voor de opdracht “Aankoop banden voor

bandenkraan”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 2.066,12
excl. btw of € 2.500,00 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 12 maart 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 BANDEN DE CONDE
NV, Kiewitstraat 194 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.765,44 excl.
btw of € 2.136,18 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 RA000369.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Peter Wolters - Joseph Van Hamontstraat 7 - het
kappen van een boom
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Peter Wolters, Joseph van Hamontstraat 7 te 3890 Gingelom,
wordt vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- Binnen de perimeter van het perceel/de percelen moet per te kappen boom één nieuwe
hoogstammige boom aangeplant worden;
- De aanplant gebeurt met streekeigen hoogstammige bomen (plantformaat 10/12);
- Het heraanplanten met bomen dient uitgevoerd te worden binnen het jaar na het kappen van de
bomen;
- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de nieuwe aanplanting te laten slagen.
Dit houdt een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed in, het gebruik van
een steunpaal of wortelverankering en zo nodig het aanbrengen van een bescherming tegen wilden/
of veevraat;
- Bij uitval dient/dienen in het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug te
worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel per te kappen
boom één nieuwe hoogstammige boom tot volle wasdom te brengen;
- Alle andere bomen en struiken op het perceel dienen gespaard te worden;
- De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (in de periode tussen 1 maart en 1 juli);
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór
men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of
het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.
Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap
voor Natuur en Bos via bovenvermelde contactgegevens.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Bernardi & Simons - Houtstraat 26 - het verbouwen van een woning
Artikel 1
De aanvraag ingediend door Frederik Bernardi, Houtstraat 26 te 3890 Gingelom, wordt vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de
bouwheer;
- 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. …

Tijdelijke politieverordening
Artikel 1
Aan de technische dienst van de gemeente Gingelom wordt toelating verleend om op 26 en 27 maart
2019 met een hoogtewerker snoeiwerken uit te voeren in de Jeuksestraat te Borlo.
Volgende verkeersregelingen gelden op 26 en 27 maart 2019 tussen 9u00 en 15u00:
− op het kruispunt Bergstraat - Jeuksestraat : voldoende nadars + C3
− op het kruispunt Homsemstraat - Bergstraat : voldoende nadars + C3
− parkeerverbodsborden E1 + Xa en Xb om parkeerverbod in de Jeuksestraat in te stellen.
Artikel 2
De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie onder toezicht van de politie en
voor het verwijderen ervan op het einde van de activiteit.
Artikel 3
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
gewijzigde verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van de activiteit.
Artikel 4
Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen
voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Artikel 5
Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden, aan de Deputatie van de Provincie
Limburg, de inrichter en de lokale politie.
2019-002 - Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel voor de dienstjaren 2019-20202021 - Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 maart 2019, opgesteld
door Infrastructuur.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde LOONWERKEN LEONARD BVBA, Rosbergstraat 41 te 3700 Tongeren, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 122.653,14 excl. btw of € 148.410,30 incl. 21% btw mits het verkrijgen van
een visum. Per dienstjaar bedraagt de offerteprijs € 40.884,38 excl. btw of € 49.470,10 incl. 21% btw.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-002.
Artikel 5
De betaling voor de werken uitgevoerd in 2019 zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het
exploitatiebudget van 2019, op budgetcode RA000356.
2017-074 - Verfraaiingswerken in de Cicindriastraat, Bloemenstraat en Spoorwegstraat Goedkeuring vorderingsstaat 5
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 van CROMMEN WILLY BVBA, Industrielaan 102104 te 3730 Hoeselt voor de opdracht “Verfraaiingswerken in de Cicindriastraat, Bloemenstraat en
Spoorwegstraat” voor een bedrag van € 50.692,05 excl. btw of € 61.337,38 incl. 21% btw ten laste
van de gemeente Gingelom, waardoor de werken een totaal bedrag bereiken van € 241.498,04 excl.
btw of € 279.300,75 incl. btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode RA000315.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Vergunning uitvoering van telecommunicatiewerken in de Triksestraat
Artikel 1
Voor de hierboven vermelde telecommunicatiewerken wordt toestemming verleend, voor zover deze
werken in de Triksestraat conform de afspraken van de coördinatievergadering voor deze werken
worden uitgevoerd.
Artikel 2
De aangevraagde vergunning wordt verleend onder de algemene voorwaarden van het hoofdstuk A
hierna, eventueel aangevuld of gewijzigd door de in hoofdstuk B opgenomen bijzondere voorwaarden.
Vergunning uitvoering van telecommunicatiewerken in de Opheimstraat
Artikel 1
Voor de hierboven vermelde telecommunicatiewerken wordt toestemming verleend, voor zover deze
werken in de Opheimstraat conform de afspraken van de coördinatievergadering voor deze werken
worden uitgevoerd.
Artikel 2
De aangevraagde vergunning wordt verleend onder de algemene voorwaarden van het hoofdstuk A
hierna, eventueel aangevuld of gewijzigd door de in hoofdstuk B opgenomen bijzondere voorwaarden.
Aanpassing openbare straatverlichting Brugstraat, Sint-Truidenstraat (deel), Gezusters Dehasquestraat, Beekstraat, Oude Markt, Montenakenstraat (deel) en Wezerenstraat
Artikel 1
De vervanging van de bestaande armaturen van de openbare verlichting door led-armaturen in
de Brugstraat, Sint-Truidenstraat (deel), Gezusters Dehasquestraat, Beekstraat, Oude Markt,
Montenakenstraat (deel) en Wezerenstraat (project P/046071) te aanvaarden.
Artikel 2
De kosten voor de investeringen voor de vervanging van de bestaande armaturen van de openbare
verlichting door led-armaturen in de Brugstraat, Sint-Truidenstraat (deel), Gezusters Dehasquestraat, Beekstraat, Oude Markt, Montenakenstraat (deel) en Wezerenstraat ten bedrage van € 22.357,88
dienen gefinancierd te worden met trekkingsrechten.
Artikel 3
Een afschrift van de goedgekeurde beslissing aan Fluvius te bezorgen.
Toetreden tot het 'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor de Vlaamse lokale besturen' van de VVSG
Artikel 1
Het college besluit toe te treden tot de 'Raamovereenkomst voor de sluiting van individuele contracten
inzake universele postdiensten voor de Vlaamse lokale besturen' van VVSG middels het overmaken
van het implementatieformulier met aanduiding van de gewenste diensten dewelke dezelfde blijven
als de huidige, door B-post geleverde diensten.
Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan VVSG en aan de financieel directeur.
Notulen kerkfabriek Sint-Petrus Gingelom 26/02/2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint-Petrus Gingelom van 26 februari 2019.
Artikel 2
Het college merkt op dat er in de notulen geen sprake is van hoe de dringende werken aan het dak
(oostkant zuidtransept) ten bedrage van € 6.140 (excl. BTW) gefinancieerd worden.
Artikel 3
Het college zal de jaarrekening 2018 en budgetwijziging 2019 apart behandelen wanneer deze
documenten officieel worden ingediend via de gangbare procedure.
Artikel 4
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.

Belasting op aanplakborden 2019: vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier
Artikel 1
Het college stelt voornoemd kohier vast voor een bedrag van € 880,00 en verklaart het uitvoerbaar.
Principieel akkoord tot verderzetting IGS samenwerking met stebo vanaf 2020
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord om de samenwerking met Stebo verder te zetten voor de
projectperiode 2020-2025 binnen het werkingsgebied Gingelom, Heers, Borgloon, Wellen en verleent
goedkeuring aan de ontwerpbegroting. Deze goedkeuring wordt echter verleend onder voorbehoud
van wijzigingen aan de begroting (toename), bijvoorbeeld ten gevolge van beslissingen van andere
gemeenten in het werkingsgebied. In dit geval dient de aangepaste begroting opnieuw voorgelegd te
worden.
Toelating gebruik van ruilverkavelingswegen met wagen – doorgangsbewijs
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan fotograaf Marc Van Put wonende
Alpenroosstraat 50 te 2590 Berlaar om tijdens de bloesemperiode zich vrij te verplaatsen met wagen
op de ruilverkavelingswegen te Gingelom voor een fotoshoot met fotomodel.
Artikel 2
Een doorgangsbewijs zal afgeleverd worden.
Verkeersproblematiek Kerkstraat Mielen – Dansschool
Artikel 1
In eerste instantie zal samen gezeten worden met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken. Er zal bekeken worden welke sensibiliserende en repressieve acties ondernomen
kunnen worden in samenwerking met dansschool Diamonds.
Project "Limburg Asbestveilig" - stand van zaken
Artikel 1
De hiernavolgende beslissingen zijn steeds onder voorbehoud van de goedkeuring die OVAM nog
moet geven over de ingediende projectaanvragen voor asbestafbouwprojecten door Limburg.net
enerzijds en provincie Limburg en Dubolimburg anderzijds.
Artikel 2
De gemeente neemt kennis van het door de raad van bestuur van Limburg.net ingediende provinciale
project voor bronophaling van asbestcement via platenzak en container. Dit project wordt volledig
door Limburg.net gecoördineerd. Limburg.net ontvangt voor de coördinatie van dit project een
vergoeding van OVAM op basis van het inwonersaantal van gemeente Gingelom.
De gemeente engageert zich om het retributiereglement, waarin de bijdragen van de burger zoals
opgelegd door OVAM worden vastgelegd, op eerste verzoek van Limburg.net aan de gemeenteraad
ter goedkeuring voor te leggen. Dit retributiereglement wordt bezorgd van zodra Limburg.net de
definitieve goedkeuring van OVAM betreffende de provinciale projectsubsidies ontvangen heeft.
Artikel 3
De gemeente Gingelom beslist om in te stappen in het provinciale project voor samenkoop voor
dakvervanging en verwijdering van leidingisolatie dat gecoördineerd zal worden door Dubolimburg en
provincie Limburg. Dubolimburg ontvangt voor de coördinatie van dit project een vergoeding van
OVAM op basis van het inwonersaantal van gemeente Gingelom.
Artikel 4
De gemeente Gingelom neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van
30 januari 2019 om de éénmalige financiële ondersteuning 2018, waarvan zij het aanvragen en
ontvangen op 18/09/2019 delegeerde naar Limburg.net, door Limburg.net aan te wenden voor
vergoeding van de niet-subsidieerbare kosten in het project voor bronverpakking en bronophaling van
Limburg.net en de projecten voor dakvervanging en verwijdering van leidingisolatie van provincie
Limburg en Dubolimburg.
Artikel 5
Dit besluit wordt overgemaakt aan provincie Limburg en aan Limburg.net.

Doelgroepwerknemers rapportering: jaar 2018
Artikel 1
Het college keurt de rapportering 2018 in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 28
maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten
voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers, goed.
Artikel 2
Dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan het Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met
besturen en maatschappij via caplo.omgeving@vlaanderen.be.
Principiële goedkeuring tot deelname aan het project 'bijzondere bomen in historische tuinen' met als projectuitvoerder IOED Haspengouw west
Artikel 1
Het college geeft zijn principiële goedkeuring tot deelname aan het project 'bijzondere bomen in
historische tuinen' met als projectuitvoerder IOED Haspengouw west en gaat akkoord met het
indienen van de subsidieaanvraag bij de provincie Limburg.
Artikel 2
Het college engageert zich tot het bieden van ondersteuning bij dit project, zoals het communiceren
naar eigenaars, het plaatsen van een artikel in het infoblad, ...
Principiële goedkeuring tot deelname aan het project 'Houtig erfgoed' met als projectuitvoerder het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Artikel 1
Het college geeft zijn principiële goedkeuring tot deelname aan het project 'Houtig erfgoed' met als
projectuitvoerder Regionaal landschap Haspengouw en Voeren en gaat akkoord met het indienen van
de subsidieaanvraag bij de provincie Limburg.
Artikel 2
Het college engageert zich tot het bieden van ondersteuning bij dit project en zal extra budget
voorzien in het meerjarenplan nl. €4.000/jaar gedurende de looptijd van het project.
Vraag tot delen van de kosten ongediertebestrijding Aldi - Steenweg 137
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag van Aldi n.v.
Heusden-Zolder om de kosten voor de ongediertebestrijding en het inspecteren en behandelen op
gemeentedomein te delen. De gemeentelijke rattenvanger zal de nodige acties ondernemen.
Artikel 2
Dit besluit zal overgemaakt worden aan de Aldi N.V. Heusden-Zolder, Boterbosstraat 9,
Industrieterrein Zolder-Lummen 2106, 3550 Heusden-Zolder.
Voorstel Pachthof m.b.t. herdenking crash Vickers Viscount 804 SP-LVA 20 augustus 1965
Artikel 1
Het college beslist om de plaatsing van een gedenkteken n.a.l.v. de crash van de Vickers Viscount 804
SP-LVA 20 op zich te nemen en de kosten hiertoe te dragen. Het ontwerp hiervan zal in overleg met
de initiatiefnemers opgemaakt worden.

