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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
09 april 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. 02/04/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 02/04/2019
goed.
Tijdelijke politieverordening - ruilverkavelingweg In De Paerdendelle
Artikel 1
Aan Jos Biets wordt toelating verleend om op zaterdag 4 mei 2019 vanaf 19u30 de 11de Jogging Challenge
Hesbignon in te richten met vertrek en aankomst aan het voetbalterrein RDK Gravelo in de Truilingenstraat te Buvingen.
Volgende verkeersregelingen gelden:
• de ruilverkavelingsweg In Den Paerdendelle zal gedurende een 30-tal minuten verkeersvrij
zijn tot wanneer alle lopers gepasseerd zijn;
• ter hoogte van het kruispunt Borgwormsesteenweg - In Den Paerdendelle dienen er 2 nadars
+ C3 geplaatst te worden;
• ter hoogte van het kruispunt Borloweg - In Den Paerdendellen dienen er 2 nadars + C3
geplaatst te worden;
• ter hoogte van het kruispunt Wanstraat - In Den Paerdendellen dienen er 2 nadars + C3
geplaatst te worden;
• ter hoogte van het kruispunt Sint-tryensweg - In Den Paerdendellen dienen er 2 nadars + C3
geplaatst te word.
De signalisatie dient conform de richtlijnen geplaatst te worden;
De lokale politie adviseert om op elk kruispunt van het parcours van de jogging een seingever te
plaatsen;
De deelnemers aan de jogging dienen door de organisator te worden ingelicht van het feit dat er
tijdens de jogging landbouwvoertuigen en/of fietsers op het parcours kunnen rijden, de deelnemers
dienen aangemaand te worden tot de nodige voorzichtigheid;
De organisator krijgt de toelating om zich met twee voertuigen te begeven op de
ruilverkavelingswegen van het parcours: twee dagen vóór en de dag na de jogging en op 04/05/2019
voor de bevoorradingsposten van de jogging.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke
aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade
veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van de loopwedstrijd.
Artikel 3
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 loopwedstijd.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
gewijzigde verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van de loopwedstrijd.

Artikel 5
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 6
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.
Tijdelijke politieverordening - Paul Snyersstraat
Artikel 1
Aan de gemeente Gingelom wordt toelating verleend op op zondag 5 mei 2019 de Culturele Feesten in
te richten in de Snyershoeve te Kortijs, Paul Snyersstraat 8.
Het doorgaand verkeer wordt verboden in de Kortijsstraat en de Paul Snyersstraat op 5 mei 2019
vanaf 13u00 tot en met 21u00.
Volgende verkeersregelingen gelden:
• op het kruispunt Abdijstraat - Paul Snyersstraat dienen er nadars + C3 + UPV + F45 geplaatst
te worden;
• op het kruispunt Groenplaats - Kortijsstraat dienen er nadars + C3 + UPV + F45 + M2
geplaatst te worden;
• op elk kruispunt waar een verkavelingsweg uitkomt op de Paul Snyersstraat dient er een
nadar te staan met C3 + UPV;
• op elk kruispunt van de omleidingsweg dienen er richtingaanwijzers te staan met de
omleiding.
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 Culturele Feesten.
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 Culturele Feesten.
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, de lokale politie en de Lijn.
Tijdelijke politieverordening - Pater Gillardstraat - Sint-Pietersstraat
Artikel 1
Aan Restauratiewerken Van Loy & Cie NV, Stap 46 te 2230 Herselt wordt toelating verleend om op 12
april 2019 een gedeelte van de Pater Gillardstraat en de Sint-Pieterstraat af te sluiten voor het
plaatsen van een kraan op de rijweg om het kruis terug te plaatsen op de kerktoren.
Volgende verkeersregelingen gelden op vrijdag 12 april 2019 van 7u00 tot en met 17u00 in de Pater
Gillardstraat en de Sint-Pieterstraat:
• kruispunt Steenweg - Sint-Pieterstraat : nadar + C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + F45
• ter hoogte van de parking tussen het gemeentehuis en zaal Elckerlyc : nadars met C3
• kruispunt Surlet de Chokierstraat - Pater Gillardstraat : nadars + C3
• kruispunt Schepen Beckersstraat - Pater Gillardstraat : nadars + C3
• de omleiding verloopt via de Surlet de Chokierstraat - Steenweg - Schepen Beckersstraat en
omgekeerd.
Er geldt een parkeerverbod op de parkeerplaatsen binnen de werfzone, de parkeerverbodsborden E1
dienen 24 uur op voorhand geplaatst te worden.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke
aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade

veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van deze werken.
Artikel 3
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 werken.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
gewijzigde verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van de werken.
Artikel 5
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 6
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, de lokale politie en de Lijn.
Tijdelijke politieverordening – Hellebronstraat
Artikel 1
Aan Houben NV, Prins Bisschopssingel 36/5 te 3500 Hasselt wordt toelating verleend om op
donderdag 18 april 2019 tussen 06u00 en 16u00 een gedeelte van de Hellebronstraat af te sluiten
voor het doorgaand verkeer omwille van het afbreken van een torenkraan.
Volgende verkeersregelingen zijn van kracht:
• op het kruispunt Beekstraat - Hellebronstraat dient er een nadar + C3 + UPV + F45 geplaatst
te worden;
• op het kruispunt Hannuitstraat - Hellebronstraat dient er een nadar + C3 + UPV + F45
geplaatst te worden;
• ter hoogte van de werf aan WZ Ocura dienen er 2 nadars + C3 geplaatst te worden.
De omleiding verloopt via de Hannuitstraat - Brugstraat - Beekstraat en omgekeerd.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke
aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade
veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van de werken.
Artikel 3
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 werken.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
gewijzigde verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van de werken.
Artikel 5
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 6
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.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Mian interieurs - Abdijstraat 44 - het verbouwen
van een schoolgebouw tot 4 appartementen
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Michel Driesen, Daalstraat 15 te 3800 Sint-Truiden, wordt
vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake
afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- rookmelder(s) te plaatsen;de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de
nutsmaatschappijen.

- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van
privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet
dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen
zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz…, ten zijnen laste te nemen.
- 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.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de algemene en bijzondere voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer stipt na te leven.
- de voorwaarden opgelegd in het brandpreventieadvies van de brandweer stipt na te leven.
Aanstelling extern deskundige voor de evaluatie van de proeftijd van de algemeen directeur
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-013 en de raming voor de opdracht “Aanstelling extern deskundige voor de
evaluatie van de proeftijd van de algemeen directeur”, opgesteld door Financiën 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 € 3.305,79 excl. btw of € 4.000,00 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 1 april 2019, opgesteld
door Financiën.
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 Mens[en]Werk VOF,
Aaigemdorp 8 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.250,00 excl.
btw of € 2.722,50 incl. 21% btw.
Artikel 6
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-013.
Artikel 7
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op raming
RA000112.
Instap via TMVS DV (Farys) in de raamovereenkomst "Elektrisch materiaal" voor de aankoop
van verlichting voor de verbouwing van het cafetaria van de sporthal
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-032 en de raming voor de opdracht “Instap via TMVS DV
(Farys) in de raamovereenkomst "Elektrisch materiaal" voor de aankoop van verlichting voor de
verbouwing van het cafetaria van de sporthal”, opgesteld door Financiën worden goedgekeurd. De
raming bedraagt € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Artikel 3
Deze opdracht wordt gegund via TMVS DV (Farys) aan Cebeo nv, Eugène Bekaertlaan 63 te 8790
Waregem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl.
21% btw, via de raamovereenkomst die Gemeente Gingelom sloot op basis van het bestek met
nummer 2019-032.
Artikel 4
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet

ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op RA000477.
Artikel 5
Deze opdracht wordt uitgevoerd door de firma Cebeo nv, Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem voor
de prijs van € 6.611,57 of € 8.000,00 en incl. 7,5% werkingskosten.
Aankoop van wegenverf via de raamovereenkomst 'Verticale signalisatie' van TMVS DV (Farys)
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-033 en de raming voor de opdracht “Aankoop van wegenverf
via de raamovereenkomst 'Verticale signalisatie' van TMVS DV (Farys)”, opgesteld door Financiën
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 1.818,18 excl. btw of € 2.200,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Deze leveringen kunnen gebeuren via de raamovereenkomst ‘Verticale signalisatie’ van TMVS DV
(Farys) goedgekeurd door het schepencollege op 9/1/18;
Artikel 3
Deze opdracht wordt uitgevoerd via TMVS DV (Farys) door de firma VVSNV NV, Veldstraat 107 te
3500 Hasselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.763,40 excl. btw of € 2.133,71 incl.
21% btw.
Artikel 4
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019 op RA000298.
Prijsvraag voor een vijverbeluchter voor de visvijver Sportcentrum Jeuk
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-031 en de raming voor de opdracht “Prijsvraag voor een
vijverbeluchter voor de visvijver Sportcentrum Jeuk”, opgesteld door Financiën worden goedgekeurd.
De raming bedraagt € 1.487,60 excl. btw of € 1.800,00 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 4 april 2019, opgesteld
door Financiën.
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 firma met de enige offerte, zijnde Viskwekerij Corten nv,
Katoenstraat 5 te 3920 Lommel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.570,00 excl. btw
of € 1.899,70 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 RA000815.
Notulen kerkfabriek Sint Sebastianus Niel van 26 februari 2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint Sebastianus Niel van 26 februari 2019.
Artikel 2
Het college zal de jaarrekening 2018 behandelen wanneer deze officieel door het centraal kerkbestuur
wordt ingediend.
Artikel 3
De besprekingen aangaande de meerjarenplannen 2020-2025 zullen via het centraal kerkbestuur
lopen. Er zal niet per kerkfabriek onderhandeld worden.
Artikel 4
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.

2019-007 - Vervanging mazoutketel cafetaria door gasketel – Goedkeuring starten procedure
en lijst uit te nodigen firma's
Artikel 1
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Vervanging
mazoutketel cafetaria door gasketel ” wordt opgestart.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Salmon Entec nv, Brugstraat 10 te 3890 Gingelom;
- Jimmy D'Hondt bvba, Montenakenstraat 18 bus F te 3890 Gingelom;
- Kaspers Technics bvba, Roosberg 16 te 3400 Landen.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 mei 2019 om 09.00 uur.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000477.
Melding omgevingsvergunning - Vanelderen Nadia - Borgwormsesteenweg 18 - houden van 6
honden
Artikel 1
Het college neemt akte van de melding ingediend door Nadia Vanelderen met als adres
Borgwormsesteenweg 18 te 3891 Gingelom voor het houden van 6 honden, gelegen
Borgwormsesteenweg 18 te 3891 Gingelom, kadastrale ligging: afdeling 6, sectie A, nummer 850z
Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
Bijeenroeping van de gemeenteraad in zitting van 23 april 2019
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dagorde voor de gemeenteraadszitting van 23 april 2019 zoals
opgemaakt door de voorzitter van de gemeenteraad.
Gedeeltelijke toekenning van omgevingsvergunning - Biets Jo & Kim – Oude Katsei - regulariseren verschillende raam-, poort- en deuropeningen, creëren van een noodwoning + grondwaterwinning
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heren Jo & Kim Biets, Oude Katsei 79 te 3890 Gingelom, wordt
vergund voor het regulariseren van verschillende raam-, poort- en deuropeningen + grondwaterwinning
Rubrieknummer Omschrijving
Klasse
53.8.1°b)
een grondwaterwinning van max. 50 m diep met een
2
opgepompt debiet van maximaal 5m³/dag en
een maximaal jaardebiet van 600 m³
2) De aanvraag ingediend door de heren Jo & Kim Biets, Oude Katsei 79 te 3890 Gingelom, wordt
geweigerd voor het creëren van een noodwoning.
3) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- een beregeningsverbod tussen 11 en 17 uur om verdampingsverliezen te voorkomen.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM zijn van toepassing.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Inhoudstafel Gingelom Vandaag 2019/03 – april
Artikel 1
Het college keurt de inhoudstafel van Gingelom Vandaag 2019/03 - april goed.

Notulen kerkfabriek Sint Petrus Gingelom 19 maart 2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint Petrus Gingelom van 19 maart 2019.
Artikel 2
Het college zal de renovatie van de kerk m.b.t. de dakwerken koor, transcepten en sacristieën
behandelen wanneer het dossier ingediend of tijdens een overleg besproken wordt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.
Belasting op hinderlijke inrichtingen 2019: vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier
Artikel 1
Het college stelt voornoemd kohier vast voor een bedrag van € 8.260,00 en verklaart het uitvoerbaar.
Vraag HK Gingelom inzake promotie via gemeente en organisatie expo Kortijs/Vorsen
Artikel 1
De Heemkundige kring "Het drie Swaenenland" kan zijn activiteiten aankondigen in het infoblad en wordt
geen folder toegevoegd in de onthaalmap voor nieuwe inwoners.
Artikel 2
De gemeente zal zoals bij de vorige tentoonstellingen de vereniging logistieke ondersteuning geven bij
de organisatie van de fototentoonstelling over Kortijs en Vorsen in het Ontmoetingscentrum te Vorsen
op 27 en 28 april 2019 (vervoeren, opstellen, afbreken panelen).
Artikel 3
De gemeente zal de openingsreceptie van deze tentoonstelling op vrijdag 26 april 2019 om 19u30 niet
helpen bekostigen.
Artikel 4
De schepen en/of de burgemeester is bereid een woordje van dank op deze receptie te zeggen.
Retributies opvang en schoolmaaltijden: facturatie en opvolging
Artikel 1
Het college zal een overleg organiseren met de directeur en de voorzitter van GO! Scholengroep 13
om de problematiek te bespreken.
Sportkamp 'sportkrijgers' - Vaststelling tarief Sportkamp SPORTKRIJGERS
Artikel 1
De deelnamegelden sportkamp 'sportkrijgers' bedraagt:
- Kleuters: € 40
- Kinderen lager onderwijs: € 45
Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
Vaststelling tarief Speelplein SPRING 2019
Artikel 1
De deelnamegelden voor speelplein SPRING zijn vastgesteld op:
- Koezio - Missie Special Agents Agents + film te Brussel: € 30
- VR - De dag + Jumpsquare te Hasselt: € 50
- Gingelom Express (eigen groepsspel met uitdagingen / opdrachten / vervoer/ ... ): € 25
- Workshop DJ: € 30
- Walibi Waver: € 35
- Actionpark Hasselt: € 20
Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.

Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

