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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
07 mei 2019
Aanwezig:
De heer Patrick Lismont, burgemeester
De heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Annick
Princen, voorzitter bijzonder comité
De heer Marcel Houbey, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Mevrouw Rita Thierie, derde schepen

Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 23/04/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 23/04/2019
goed.
Wandeltocht op 27 mei 2019 te Buvingen - Vriendenkring Kortijs
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de wandeltocht ingericht door de
Vriendenkring Kortijs op maandag 27 mei 2019 zal doorkomen op het grondgebied van Gingelom.
Artikel 2
De algemene voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer - district Zuid-Limburg moeten door
de inrichter nageleefd en in acht genomen worden.
Artikel 3
De tijdelijke bewegwijzering op gemeentewegen dient 48u na de wandeltocht te worden verwijderd.
Tijdelijke politieverordening - straatfeest Truierstraat
Artikel 1
Aan het comité Kiekenmannen te 3891 Mielen-boven-Aalst wordt toelating verleend om op zaterdag 29
juni 2019 het jaarlijks straatfeest in te richten in de Truierstraat te Mielen-boven-Aalst.
Volgende verkeersregelingen gelden van zaterdag 29/06/2019 om 13u00 tot en met zondag 30/06/2019 om
12u00;
De Truierstraat, van aan de Borgwormsesteenweg tot de Diepe Steeg, wordt afgelsoten voor alle verkeer;
Op het kruispunt Borgwormsesteenweg - Truierstraat dienen er 2 nadars + dagslaper + C3 + M2 geplaatst
te worden;
Op het kruispunt Truierstraat - Diepe Steeg dienen er 2 nadars + dagslaper + C3 + M2 geplaatst te worden;
Op het kruispunt Truierstraat - Kerkstraat - Daalstraat dient er 1 nadar + dagslaper +/ C3 + UPV + F45
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 het straatfeest.
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 het straatfeest.

Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de gewijzigde
verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van het straatfeest.
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 Lijn en de lokale politie.
Tijdelijke politieverordening - Dag van de Jonge fietser
Artikel 1
De gemeente Gingelom gaat in samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken op donderdag 16 mei 2019 te Borlo de dag van de jonge fietser inrichten.
Volgende verkeersregelingen gelden:
Verkeersvrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer van 09u00 tot 13u00 op het Dorpsplein, Homsemstraat,
Thewitstraat, Jeuksestraat, Bergstraat, Nieuwstraat, Oppemveldstraat en de Kusterstraat.
Er geldt een parkeerverbod van 08u00 tot 13u00 op het Dorpsplein.
Invoering van “zone 30” in bovenvermelde straat.
-Homsemstraat – Jeuksestraat : 2 nadars met dagslaper + C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer” +
A51 “fietsers”.
-Bergstraat – Jeuksestraat : 1 nadar met dagslaper + C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer” + A51
“fietsers”.
-Thewitstraat – Jeuksestraat : 2 nadars met dagslaper + C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer” + A51
fietsers.
-Nieuwstraat – Oppemveldstraat : 1 nadar met dagslaper + C3 “uitgezonderd plaatselijk verkeer” +
A51 fietsers.
-parkeerverbodsborden E1 + Xa en Xb op het Dorpsplein, dienen 24u00 op voorhand geplaatst te
worden.
Zone 30 wordt aangeduid door F4a en F4b om de zone af te bakenen.
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 activiteit.
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 activiteit.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
gewijzigde verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van het evenement.
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, de Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.
Tijdelijke politieverordening - BBQ en Vlaamse kermis Den Kulter
Artikel 1
Aan vzw 't Kulterke, te 3890 Gingelom wordt toelating verleend om op 20 en 21 juli 2019 de jaarlijkse barbecue en Vlaamse kermis in te richten op het speelplein 't Kulterke te Gingelom.
Van zaterdag 20 juli 2019 om 7u00 tot en met maandag 22 juli 2019 om 10u00 gelden volgende
verkeersregelingen op een gedeelte van Den Kulter;
Ter hoogte van Den Kulter 43 - 45 wordt het doodlopend straatje richting speelplein 't Kulterke

afgesloten voor het verkeer.
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden ter hoogte van Den Kulter 41, vier nadars + C3 +
dagslapers.
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 activiteit.
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 activiteit.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
gewijzigde verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van het evenement.
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.
Verdeling onroerend goed
Artikel 1
Omtrent bovenvermeld plan tot verdeling van het perceel gelegen te Boekhout sectie B nrs. 151g,
151f & 189a worden geen opmerkingen gemaakt.
Artikel 2
Een eensluidend afschrift van huidig besluit zal aan de instrumenterende notaris op het stuk worden
overgemaakt.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Kindermans-Fraipont – Steenweg 241 - het vernieuwen van dakbedekking, de verbouwing van dakkapellen en het regulariseren van een tuinmuur
Artikel 1
De aanvraag ingediend door Kindermans - Fraipont, Steenweg 241 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. …;
Recht van voorkoop
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen zal het recht van voorkoop voor de woning gelegen te
Naamsestraat 29, 3890 Niel niet uitoefenen.
Dienstenbelasting 2019 - verhoogde tegemoetkoming
Artikel 1
Het college vermindert het bedrag van de dienstenbelasting met € 25,00 ten gevolge van laattijdige
ontvangst van 1 attest voor verlaagd tarief m.b.t. de verhoogde tegemoetkoming voor de kohiers
opgenomen in de lijst in bijlage.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de financieel directeur overgemaakt worden.

2017-074 - Verfraaiingswerken in de Cicindriastraat, Bloemenstraat en Spoorwegstraat Goedkeuring vorderingsstaat 6
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van CROMMEN WILLY BVBA, Industrielaan 102104 te 3730 Hoeselt voor de opdracht “Verfraaiingswerken in de Cicindriastraat, Bloemenstraat en
Spoorwegstraat” voor een totaal bedrag van € 74.028,82 excl. btw of € 84.468,22 incl. btw, waardoor
de werken in totaal een bedrag bereiken van € 315.526,87 excl. btw of € 363.768,98 incl. btw.
Het aandeel ten laste van Fluvius voor de vorderingsstaat 6 bedraagt: € 24.122,00 excl. btw +
herzieningen € 195,39 = € 24.317,39 excl. btw
Het aandeel ten laste van de gemeente Gingelom voor de vorderingsstaat 6 bedraagt: € 49.312,00 +
herzieningen € 399,43 = € 49.711,43 excl. btw of € 60.150,83 incl.btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het investeringsbudget van 2019, op budgetcode RA000315.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
2017-028 - Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat
en Heilig Hartstraat te Boekhout – Goedkeuring vorderingsstaat 3
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 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 2 ten bedrage van € 94.942,43
excl. btw worden afgehouden van het tegoed van het sleufherstel van Fluvius. Het huidige tegoed van
het sleufherstel bedraagt nog € 504.287,70.
2019-037 - Onkruidbeheer bermen, pleinen en andere openbare plaatsen in Gingelom door
sociale tewerkstelling - Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 mei 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 opdracht “Onkruidbeheer bermen, pleinen en andere openbare plaatsen in Gingelom door sociale
tewerkstelling” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de kosten), zijnde DE
WINNING MAATWERK VZW, Sint-Ferdinandstraat 1 te 3560 Lummen, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 19.250,00 excl. btw of € 23.292,50 incl. 21% btw mits het verkrijgen van
een visum.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-037 van 15 april 2019.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode RA000359.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met vzw de Winning LDE in het kader van het
DAEB besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de vzw De Winning LDE in het kader van het
DAEB-besluit wordt ondertekend.
Artikel 2
Een éénmalige bijdrage van 4,2113 € per inwoner wordt hiervoor voorzien.

Tijdelijke politieverordening - wielerwedstrijd Kerkom met doortocht te Muizen
Artikel 1
Aan de wielerclub De Gele Wimpel, te 3800 Kerkom wordt toelating verleend voor het inrichten van de
jaarlijkse wielerwedstrijd voor juniores te Kerkom met doortocht te Muizen op zondag 19 mei 2019 tussen
15u00 en 17u00.
Volgende verkeersregelingen zijn van kracht;
Het verkeer op de N755 in de richting van Buvingen - Borlo blijft normaal geschieden;
In de tegenrichting is er een omleiding voorzien via de Populierenstraat - Kriekelstraat - Surlet de
Chokierstraat;
Het verkeer in de tegenrichting van de renners wordt verboden door het bord C1 en/of C31a of C31b
dat aan elk kruispunt van de omloop dient te worden voorzien;
Het verkeer voor Muizen - Buvingen van uit Kerkom (Borloweg): kan in de richting van de renners
mee via Kerkom-Dorp en Truilingenstraat;
Het verkeer naar Muizen - Buvingen vanuit Mielen-boven-Aalst: kan via de Mielenstraat (wel hinder
omwille van een andere wedstrijd);
Op het parcours van de wedstrijd is het voor iedere bestuurder verboden te rijden in de richting
tegengesteld aan de door de rennners gevolgde richting. Dit wordt aangeduid door het verkeersbord
fig. C1;
Er geldt een parkeerverbod op het parcours tijdens het verloop van de wedstrijd;
De lokale politie zal tijdens de wielerwedstrijd met 2 leden permanent toezicht houden op het verloop
van de wedstrijd: kruispunt N755 Truilingenstraat - Kaneelstraat en kruispunt N755 - Truilingenstraat
- Heusdenstraat;
Alle kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers, ook deze met politieaanwezigheid;
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden:
-Voor het kruispunt Truilingenstraat - Heusdenstraat een nadar met fig. A51 + onderbord
"wielerwedstrijd" + C31a verboden linksaf te slaan + F41 rechts;
-Voor het kruispunt Truilingenstraat - Populierenstraat een nadar met fig. A51 + onderbord
"wielerwedstrijd" + F41 Sint-Truiden naar rechts;
-Op het kruispunt Borgwormsesteenweg - Mielenstraat + F41 Sint-Truiden naar rechts;
Op alle kruispunten van het parcours dient een nadar te worden geplaatst met het verkeersbord C1
en/of C31a of 31b voor verbod van alle verkeer in de tegenovergestelde richting van de renners. Dit
dient kenbaar gemaakt te worden door signaalgevers, voorzien van de wettelijke uitrusting.
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 wielerwedstrijd.
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 wielerwedstrijd.
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 wielerwedstrijd.
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, de Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.
Tijdelijke politieverordening - wielerwedstrijd te Mielen-boven-Aalst
Artikel 1
Aan Luc Hoebregts te 3891 Mielen-boven-Aalst wordt toelating verleend om op zondag 19 mei 2019 tussen 15u00 en 16u30 een wielerwedstrijd voor nieuwelingen te Mielen-boven-Aalst in te richten.
Volgende verkeersregelingen gelden tijdens de wielerwedstrijd:
Het verkeer tegengesteld aan de rijrichting van de renners wordt verboden. Dit wordt weergegeven
door het verkeersbord C1 op voet, opgesteld op ieder kruispunt van het parcours aan de zijde
tegenovergesteld aan de rijrichting van de wielerwedstrijd;

De omleiding verloop via de Bronstraat - Kerkstraat - Smidstraat - Bredenakkerstraat - Veertstraat;
Omwille van de wielerwedstrijd te Kerkom , kan de omleiding voor die wedstrijd niet via de
Mielenstraat verlopen. Het verkeer wordt enerzijds omgeleid via de Populierenstraat en anderzijds via
Jeuk;
Alle kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers in wettelijke uitrusting;
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden;
-op het kruispunt Borgwormsesteenweg - Bronstraat dient er één nadar met fig. A51 met onderbord
wielerwedstrijd + F41 (omleiding) rechts geplaatst te worden;
-na het kruispunt Borgwormsesteenweg - Luikersteenweg dient er één nadar met fig. A51 met
onderbord wielerwedstrijd geplaatst te worden;
-voor het kruispunt Borgwormsesteenweg - Heilig Hartstraat dient er één nadar met fig. A51 met
onderbord wielerwedstrijd en F41 geplaatst te worden;
-op het kruispunt Mielenstraat - Truilingenstraat dient er één nadar + C3 + uitgezonderd plaatselijk
verkeer + F45 en één nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd en F41 rechts richting Jeuk
geplaatst te worden;
-op het kruispunt Mielenstraat - Wanstraat dient er 1 nadar + C1 (geen verkeer in één richting - kan
niet tegen de wedstrijd inrijden. Op dit kruispunt moet eveneens een seingever staan.
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 wielerwedstrijd.
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 wielerwedstrijd.
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 wielerwedstrijd.
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, de Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.
Tijdelijke politieverordening - wielerwedstrijd te Mielen-boven-Aalst
Artikel 1
Aan Luc Hoebregts te 3891 Mielen-boven-Aalst wordt toelating verleend om op vrijdag 17 mei 2019 tussen
19u00 en 21u00 een lokale wielerwedstrijd voor "Gentlemen" te Mielen-boven-Aalst in te richten.
Volgende verkeersregelingen gelden tijdens de wielerwedstrijd:
Het verkeer tegengesteld aan de rijrichting van de renners wordt verboden. Dit wordt weergegeven
door het verkeersbord C1 op voet, opgesteld op ieder kruispunt van het parcours aan de zijde
tegenovergesteld aan de rijrichting van de wielerwedstrijd;
De omleiding verloop via de Bronstraat - Kerkstraat - Smidstraat - Bredenakkerstraat - Veertstraat;
Alle kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers in wettelijke uitrusting;
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden;
-op het kruispunt Borgwormsesteenweg - Bronstraat dient er één nadar met fig. A51 met onderbord
wielerwedstrijd + F41 (omleiding) rechts geplaatst te worden;
-na het kruispunt Borgwormsesteenweg - Luikersteenweg dient er één nadar met fig. A51 met
onderbord wielerwedstrijd geplaatst te worden;
-voor het kruispunt Borgwormsesteenweg - Heilig Hartstraat dient er één nadar met fig. A51 met
onderbord wielerwedstrijd en F41 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 de wielerwedstrijd.
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 wielerwedstrijd.
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 wielerwedstrijd.
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, de Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.
Tijdelijke politieverordening - dorpskermis te Mielen-boven-Aalst
Artikel 1
Aan Gunther Craninx te 3890 Mielen-boven-Aalst wordt toelating verleend voor het inrichten van de
dorpskermis in het weekend van 17 tot 19 mei 2019 te Mielen-boven-Aalst.
Een gedeelte van de Vrijheersstraat, tussen de Kerkstraat en de Processiestraat, en een gedeelte van
de Borlostraat, tussen de Borgwormsesteenweg en de Borlostraat 10A worden afgesloten voor het
doorgaand verkeer van woensdag 15 mei vanaf 06u00 tot en met maandag 20 mei 2019 om 24u00.
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden:
-kruispunt Vrijheersstraat - Processiestraat: 2 nadars + dagslaper + C3 + A51 + "onderbord kermis"
+ D1 (links) in de richting van de Processiestraat;
-kruispunt Vrijheersstraat - Kerkstraat: 2 nadars + dagslaper + C3 + A51 + "onderbord kermis" + D1
(links) in de richting van de Kerkstraat;
-omleidingsborden F41 dienen geplaatst te worden: Kerkstraat - Smidstraat en Smidstraat Bredenakkerstraat en Bredenakkerstraat - Vrijheersstraat;
-kruispunt Borgwormsesteenweg - Borlostraat: 2 nadars + dagslaper + C3 + A51 + "onderbord
kermis" + D1 (rechts) in de richting van Jeuk;
-kruispunt Borlostraat - Kerkstraat: 1 nadar + dagslaper + C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer +
F45b;
-kruispunt Borlostraat - Robijnsstraat: 2 nadars + dagslaper + C3 + A51 + "onderbord kermis" + D1
(rechts) in de richting van de Robijnsstraat;
-omleidingsborden dienen geplaatst te worden: Bronstraat - Mariastraat in de richting van de
Bronstraat en ter hoogte van de rotonde in de richting van de Borgwormsesteenweg:
-parkeerverbodsborden E1 + Xa en Xb om de parkeervrije zone af te bakenen, dienen 24u op voor
hand geplaatst te worden;
-parkeerverbodsorden E1 in de Kerkstraat ter hoogte van de parochiezaal, dienen 24u 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 de dorpskermis.
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 dorpskermis.
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 dorpskermis.
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.

Niet-fiscale vorderingen: invordering via dwangbevel
Artikel 1
De dwangbevelen door de financieel directeur voorgesteld ten bedrage van € 2.085,00 worden
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.
Artikel 2
De bedragen worden verhoogd met de aanmaningskosten en kosten dwangbevel volgens de geldende
reglementen.
Artikel 3
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de financieel directeur worden overgemaakt.
Dienstenbelasting 2016-2017-2018: invordering via dwangbevel
Artikel 1
Het college wordt in kennis gesteld dat de financieel directeur de dwangbevelen ten bedrage van € 6.350,00
verhoogd met de administratieve kosten zal overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.
Nachtritten tijdens Pukkelpop 2019
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de deelname aan de Pukkelpop nachtritten. De offerte van
De Lijn zal opnieuw aan het college worden voorgelegd.
Ondersteuning gemeente ikv lidmaatschap voor Octopusscholen
Artikel 1
Het college besluit de scholen te ondersteunen op vlak van verkeerseducatie en het lidmaatschap voor
deelname van de Octopusscholen te bekostigen.
Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennis gegeven aan het Octopusplan en de scholen.
Aanpassing passeerhavens N80
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontwerpplan van AWV voor de
verlenging van de passseerhavens op de N80 waarbij de parkeerstrook zal opgeheven worden en het
straatnaamboord moet verdwijnen.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het straatnaambord te verplaatsen naar het
gemeentehuis, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom en vraagt aan AWV of het mogelijk is om een
bewegwijzering op de N80 te zetten.
Informatieveiligheid: jaarverslag 2018
Artikel 1
Het college neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid voor het jaar 2018 en legt dit ter
kennisgeving voor aan de gemeenteraad.
Informatieveiligheid - begeleiding C-Smart
Artikel 1
Het College gaat akkoord om in 2019 gedurende 11 halve dagen een beroep te doen op C-Smart voor
de begeleiding in het kader van het uitwerken van een beleid rond informatieveiligheid en privacy.
Artikel 2
De kostprijs voor deze begeleiding bedraagt 5.973,53 € (inclusief BTW).
Artikel 3
De factuur zal betaald worden met middelen ingeschreven in het meerjarenplan 2019 onder de
raming met nummer RA000112 - Externe begeleiding en ondersteuning.
Artikel 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.

Toekomst Limburg.net - principiële beslissing tot invoering directe inning en GFT-sticker en
overdracht containerpark
Artikel 1
Het college neemt de principiële beslissing tot invoering van de directe inning en GFT-sticker vanaf
1/1/2020.
Artikel 2
Het college neemt de principiële beslissing tot overdracht van het gemeentelijk containerpark naar een
Limburg.net containerpark op voorwaarde van behoud van de huidige locatie.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de administratie om beide dossiers (directie inning en containerpark) verder
uit te werken. De nodige reglementen en beslissingen zullen uiterlijk op de gemeenteraad van 8 oktober
2019 ter goedkeuring worden voorgelegd.
Artikel 4
Deze principiële beslissing wordt aan Limburg.net bezorgd met de vraag de nodige stappen te ondernemen
zoals afgesproken in het overleg van 9 april 2019.
Limburg.net: preventiefonds 2019
Artikel 1
Het college gaat akkoord om het subsidiereglement van mulchsystemen in te dienen als project voor het
preventiefonds 2019.
Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennis gegeven aan Limburg.net.
Inzameling huisvuil op gemeentelijk sorteerpark
Artikel 1
Het college beslist om niet in te gaan op de vraag van Limburg.net om restafval op het sorteerpark in
te zamelen.
Herdenking crash Vickers Viscount 804 SP-LVA 20 augustus 1965 - ondersteuning vanuit de
gemeente
Artikel 1
Het college bevestigt de tijdens de vergadering van 25 april gemaakte afspraken zoals hierboven vermeld.
Artikel 2
Het college beslist dit project budgettair onder te brengen onder RA000553.

