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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
23 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. 16/04/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 16/04/2019
goed.
Tijdelijke politieverordening - Barbecue en rommelmarkt te Montenaken
Artikel 1
Aan café Scala, Denise Bollingh wonende Brugstraat 6 te 3890 Montenaken wordt toelating verleend
om een parkeer- en verkeerverbod in te richten in de Brug-, Beek-, Goede Kinderenstraat en op een
gedeelte van de Langstraat tijdens de barbeque en rommelmarkt op 3 en 4 augustus 2019.
Volgende verkeersregelingen gelden:
De Brugstraat zal afgesloten worden van zaterdag 03/08/2019 om 10uu0 tot en met zondag
04/08/2019 om 24u00;
De Beek- en Goede Kinderenstraat en een gedeelte van de Langstraat zullen afgesloten worden op
zondag 04/08/2019 van 5u00 tot en met 20u00;
Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Marktplaats - Hannuitstraat - Hellebronstraat Sint-Rumoldusstraat - Oude Tramstraat - Riddersstraat - Sint-Truidenstraat;
Er geldt een parkeerverbod in alle straten van de activiteit, de parkeerverbodsborden dienen 24u op
voorhand geplaatst te worden;
De signalisatie dient geplaatst te worden cfr. het signalisatieplan in bijlage;
De lokale politie kan controle uitvoeren op de plaatsing van de signalisatie.
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 barbecue en rommelmarkt.
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 barbecue en rommelmarkt.
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 barbecue en de rommelmarkt.
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.

Toekenning van de omgevingsvergunning door de deputatie voor het bouwen van een middenspanningscabine 250 Kva
Het college neemt kennis dat de deputatie op 12 april 2019 de vergunning onder voorwaarden
verleende aan St-Joris nv voor het bouwen van een middenspanningscabine 250 Kva voor onbepaalde
duur voor de stedenbouwkundige handelingen, voor wat betreft de ingedeelde inrichting of activiteit
voor een termijn die eindigt op 13/09/2027.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Craninx-Claes - Vrijheersstraat - het bouwen van
een ééngezinswoning
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Ruben Craninx & Lisa Claes, Keibergstraat 5 bus 101 te 3891
Gingelom, wordt vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- terreinprofielen te volgen zoals aangeduid op bijgevoegde plannen (terreinprofielen TP1 -> TP5 en
inplantingsplan dd. 14/04/2019)
- de voorwaarden van de provincie Limburg - directie Ruimte - Dienst Water & Domeinen stipt na te
leven
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen;
- 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. …;
- 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;
- 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 bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen;
- rookmelder(s) te plaatsen;
- een regenwaterput te plaatsen;
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake
afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater;
Toekenning van de omgevingsvergunning - Davy Appeltans - Steenweg 24 - het aanpassen van
gevelopeningen
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Davy Appeltants, Steenweg 24 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. …;
Prijsvraag voor busvervoer voor activiteiten van de gemeente Gingelom van 2019-2020
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-030 en de raming voor de opdracht “Prijsvraag voor busvervoer voor
activiteiten van de gemeente Gingelom van 2019-2020”, 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 € 5.785,12 excl. btw of € 7.000,00 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 16 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 De Witte Merel
BVBA, Minderbroedersstraat 31 te 3800 Sint-Truiden, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 4.542,44 excl. btw of € 4.814,99 incl. 6% btw.
Artikel 6
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-030.
Artikel 7
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op raming
RA000433 + RA000455 + RA000412 + RA000427.
Aanvraag tot aanpassing openingsuren gemeentehuis
Artikel 1
De openingsuren van het gemeentehuis worden met ingang van 1 juli 2019 gewijzigd. Vanaf die
datum zal het gemeentehuis niet meer open zijn op dinsdagvoormiddag van 8u00 tot 12u00.
Artikel 2
De inwoners worden via alle gemeentelijke infokanalen in kennis gesteld.
Inhoudstafel Gingelom Vandaag 2019/04 - mei – Goedkeuring
Artikel 1
Het college keurt de inhoudstafel van Gingelom Vandaag 2019/04 - mei goed.
Landinrichtingsproject Water-Land-Schap: aanduiden vertegenwoordigers in de planbegeleidingsgroep
Artikel 1
Als vertegenwoordigers van de gemeente Gingelom in de planbegeleidingsgroep Water-Land-Schap
worden de lokale projectcoördinatoren van het deelproject Getestreek, met name Maud Davadan van
het Regionaal Landschap Zuid-Hageland als effectief lid en Kirsten Bomans van de provincie Vlaams
Brabant als plaatsvervangend lid aangeduid.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Landmaatschappij.
Aanduiden gemeentelijke mandataris voor het bekkenbestuur Demerbekken
Artikel 1
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Demerbekken onder
voorzitterschap van de gouverneurs van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Hiertoe worden
volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid:
Effectief lid: Wicheler Jan, schepen
Plaatsvervanger: Moyaers Geert, gemeenteraadslid
Artikel 2
Dit besluit voor bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.
Artikel 3
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat Demerbekken, Vlaams
Administratief Centrum, Diestsepoort 6 bus 73 3000 Leuven.
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Academie Haspengouw
Artikel 1
Het voorstel van nieuwe samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de Academie Haspengouw wordt
principieel aanvaard.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst wordt ten gepaste tijde ter goedkeuring aan de gemeenteraad

voorgelegd.

