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Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Politieverordening inzake de gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement, de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement van 26 mei 2019
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het politiereglement inzake de gelijktijdige verkiezingen van het
Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement van 26 mei 2019.
Artikel 2
definities
Verkiezingsaffiches: alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, opschriften en
plakbriefjes die bestemd zijn voor de lokale en provinciale verkiezingen.
Campagnebord: drager, die ook zonder opschrift of affiche als een bord wordt herkend.
Gemotoriseerd vervoer: alle vervoersmiddelen aangedreven door een motor.
Gemotoriseerde optocht: georganiseerde trektocht met meer dan 5 gemotoriseerde vervoersmiddelen met
het oog op verkiezingspubliciteit.
Artikel 3
Verkiezingsaffiches mogen alleen aangebracht worden op de plaatsen, die door de gemeente Gingelom zijn
bestemd voor aanplakking, of die vooraf schriftelijk zijn toegelaten door de eigenaar of door de
gebruiksgerechtigde.
Artikel 4
Het is verboden om tussen 22 uur en 7 uur verkiezingsaffiches aan te brengen. Op de dag van de
verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.
Artikel 5
Het vormen en/of organiseren van gemotoriseerde optochten is verboden tussen 22 uur en 7 uur. Op de
dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.
Het begin en het einde van de gemotoriseerde optocht moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op de
eerste en laatste wagen.
De samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mogen geen aanleiding geven tot de
verstoring van de openbare orde, de rust en de veiligheid van het verkeer.
De organisator moet de gemeente Gingelom op de hoogte brengen van de gemotoriseerde optocht.
Artikel 6
Het gebruik van luidsprekers, al dan niet gemonteerd op voertuigen, is voor het voeren van
verkiezingspubliciteit verboden op openbare wegen en pleinen.
Artikel 7
Het is verboden strooibrieven of eender welk verkiezingsdrukwerk of propagandamateriaal uit te strooien
op wegen, pleinen en andere openbare ruimten.
Artikel 8
Voor andere beperkingen verwijzen we naar het provinciaal Politiebesluit van 30 januari 2019.
Artikel 9
De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing vanaf heden tot en met zondag 26 mei 2019 uitgezonderd
de bepalingen in artikel 2 die gelden vanaf het ogenblik dat de campagneborden geplaatst zijn.
Artikel 10
Het besluit wordt aan het publiek bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website.
Artikel 11
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provinciegouverneur, aan de procureur des Konings, aan
de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Vredegerecht van Sint-Truiden, aan de korpschef van
de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en aan de voorzitters van de politieke partijen.

Artikel 12
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 326 tot en
met 334) van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd.
2. 2019-018 - Uitbreiding sporthal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-018 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding sporthal”, opgesteld door de
ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.080,19 excl. btw of € 15.579,74 incl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode RA000477.
3. Riolerings- en wegeniswerken Triksestraat - Goedkeuring plannen en raming
Artikel 1
De plannen, de raming en het sleufherstel voor de opdracht “riolerings- en wegeniswerken Triksestraat”,
opgesteld door de ontwerper, STUDIEBUREAU GEOTEC BVBA, Riemsterweg 117 te 3742 Martenslinde
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 119.879,22 excl. btw of € 126.857,79 incl. btw.
Artikel 2
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
4. Aanvullende opdracht bestek “Onderhoudswerken wegen in asfalt 2018” - vernieuwing
volledige greppel hundelingenstraat - bijkomende asfaltwerken wegen van het centrum
Gingelom, de Pastorijstraat (achterkant kerk Kortijs), plaatselijke herstellingen Opheimstraat
en Bronstraat
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de aanvullende opdracht greppelherstelling Hundelingenstraat en
bijkomende asfaltherstellingen van de opdracht “Onderhoudswerken wegen in asfalt 2018” voor het totaal
bedrag in meer van € 66.891,70 excl. btw of € 80.938,96 incl. 21% btw.
Artikel 2
De volledige vernieuwing van de 1100 meter straatgreppels van de Hundelingenstraat en de daarbij horende
aanpassingen aan de bestaande bermverhardingen bedraagt € 59.400,96 incl. btw.
Artikel 3
De bijkomende asfaltwerken bedragen bedragen € 17.800 excl btw of € 21.538,00 incl btw.
Artikel 4
De kosten voor deze aanvulende opdracht bij het bestek "onderhoudwerken wegen in asfalt 2019" worden
gefinancierd door afhouding van het budget RA000302 (Het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudswerken aan
de gemeentewegen: € 125.000).
Artikel 5
Een termijnsverlenging van 10 werkdagen voor deze bijkomende opdracht wordt toegekend.
5. Bibliotheek: gebruikersreglement binnen het EBS
Artikel 1
Het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2016 houdende dienstreglement en internetreglement
van de gemeentelijke bibliotheek CLIM wordt opgeheven met ingang van 27 maart 2019.
Artikel 2
Het gebruikersreglement in bijlage wordt goedgekeurd en treedt in werking op 27 maart 2019.

6. Verkeerssituatie Borlostraat Mielen
Artikel 1
De raad beslist dat de vraag tot verplaatsing van de verlichtingspaal aan Fluvius zal gesteld worden.
De raad gaat akkoord met het voorzien van een zebrapad in de Borlostraat, er wordt advies gevraagd aan
de lokale politie m.b.t. de beste locatie hiervoor.
7. Verlichting voetpad voor kerk Mielen
Artikel 1
De raad beslist aan Fluvius te vragen naar de mogelijkheden om de trap bij te verlichten, hetzij door het
plaatsen van een extra lamp of het heroriënteren van de bestaande.

