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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
14 mei 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. 07/05/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 07/05/2019
goed.
Inname openbaar domein - parkeerplaatsen ter hoogte van de kerk in de Pater Gillardstraat
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verlenging van de inname van het
openbaar domein ter hoogte van de kerk te Gingelom. De vijf parkeerplaatsen zullen tot eind juni
ingenomen worden door de werfinrichting.
Tijdelijke politieverordening - 3de editie van Jeuk Beach
Artikel 1
Aan Pascal Vanmolle wordt toelating verleend om de 3de editie van Jeuk Beach in te richten op het
kerkplein te Jeuk van 24 juli tot en met 28 juli 2019.
Volgende verkeersregelingen gelden van maandag 22 juli 2019 van 8u00 tot en met maandag 29 juli
2019 om 12u00;
Op het kruispunt Albert Moyaertsstraat - Cicindriastraat dient er een nadar + dagslaper + C3 +
"uitgezonderd plaatselijk verkeer" + F45 geplaats te worden;
Op het kruispunt Cicindristraat - Houtstraat dient er een nadar + dagslaper + C3 geplaatst te worden;
Ter hoogte van het kerkhof in de Cicindriastraat dient er een nadar + dagslaper + C3 geplaatst te
worden;
Parkeerverbodsborden E1 + Xa en Xb om een parkeervrije zone af te bakenen dienen 24u op
voorhand geplaatst te worden op het kerkplein en in de Cicindriastraat.
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.
Melding omgevingsvergunning bouw
Artikel 1
Het college neemt akte van de melding ingediend door Dirk Van Haeken met als adres Oude Katsei
18te 3890 Gingelom voor het plaatsen van een terrasoverkapping, gelegen Oude Katsei 18 te 3890
Gingelom, kadastrale ligging: afdeling 2, sectie B, nummer 333G.
Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Briffoz Bert namens Ingebos Guy - Opheimstraat het verkavelen van perceel in 4 bouwloten voor open bebouwing, en 4 loten voor halfopen bebouwing
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Bert Briffoz namens Ingebos Guy wonende Kerkstraat 11 te
3400 Landen wordt vergund.
Voor de loten 1 t.e.m 8 mits de stedenbouwkundige voorschriften, gevoegd bij de
omgevingsvergunning, gevolgd worden.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
1° de verkavelingsvoorschriften gevoegd bij de vergunning dienen nageleefd te worden
2° de gemeentelijke verkavelingsverordening na te leven
3° het verkavelingsreglement van Infrax na te leven
4° de verkavelaar handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de
nutsmaatschappijen
5° de adviezen strikt na te leven
6 ° De maatregelen in de archeologienota, bekrachtigd op 21/01/2019 met referentienummer
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9926 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig
het programma in die bekrachtigde archeologienota en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. Na de uitvoering ervan moet een bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de
bekrachtigde nota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de
voorwaarden bij de bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
7° De vloerpeilen van de toekomstige gebouwen dienen boven het niveau van de rijweg gelegen zijn.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Nys Bart - St-Rumoldusstraat 76 - het kaleien van
voorgevel, uitsprong links plat maken, en uitsprong rechts verwijderen
Artikel 1
De aanvraag ingediend door Bart Nys, Sint-Rumoldusstraat 76 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. …;
Bijeenroeping van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2019
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dagorde voor de gemeenteraadszitting van 28 mei 2019 zoals
opgemaakt door de voorzitter van de gemeenteraad.

Vraag hulpverleningszone Zuid-West Limburg i.k.v. taakverdeling tussen de
hulpverleningszone en de gemeenten
Artikel 1
Het college beslist de HVZ te laten weten dat er geen interesse is voor taken 1 en 2, wel voor taak 3
'de gemeentelijke noodplanningsambtenaar aanbieden vanuit de Hulpverleningszone'.
Artikel 2
De voorkeur voor de uitvoering van de functie van noodplanningsambtenaar gaat uit naar een
uitvoering door de HVZ. Indien dit niet haalbaar blijkt, is er ook interesse in een pool met andere
gemeenten, maar gelet op het huidige takenpakket van de gemeentelijke noodplanningsambtenaar is
dit niet ideaal.
Visie op gemeentelijk patrimonium - aanpassing raming
Artikel 1
De gemeenteraad zal in kennis gesteld worden van de meerkost van de ontvangen offertes t.o.v. de
goedgekeurde raming.
Artikel 2
Het bijkomende benodigde budget zal verschoven worden van de raming met budgetcode RA000344 Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gingelom naar RA000812. Het uitvoeren van de raming RA000344
zal doorgeschoven worden naar 2020. Indien dit bijkomende budget niet volstaat zal budget van de
raming met budgetcode RA000345 – Werken aan kerkhoven (opruiming en verfraaiing) worden
verschoven.
Aanleg oversteekplaats voor voetgangers Borlostraat Mielen-boven-Aalst en signalisatie zone
30
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de oversteekplaats voor voetgangers aan te
leggen ter hoogte van Borlostraat 2. De veiligheid voor voetgangers primeert hier boven de
opgestelde richtlijnen. Hiervoor zal er een aanvullend reglement worden opgemaakt dat voorgelegd
wordt op de volgende gemeenteraad. Er zal geen bord 'einde voetpad' geplaatst worden.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen verdere aanpassingen te doen aan de
signalisatie van de zone 30 daar deze correct werd geplaatst. Hiermee volgt het college het advies van
de lokale politie.
Vaststelling tarief sport-2-daagse ski en snowboard 2019
Artikel 1
Het tarief voor deelname aan de sport-2-daagse Ski- en snowboarden bedraagt 100 euro per
deelnemer.
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.
Vraag tot verlenging engagement gemeente Gingelom in Erfgoed Haspengouw
Het College van Burgemeester en Schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt principieel de verlenging van het gemeentelijk
engagement in de projectvereniging.
Zodra de gemeentelijke financiële bijdrage door de raad van bestuur van Erfgoed Haspengouw is
vastgelegd, zal de gemeenteraad de deelname in het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de
financiële bijdrage via de meerjarenbegroting officieel vastleggen.

Aankoop printer voor attest van immatriculatie
Artikel 1
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de aankoop van een speciale printer
voor immatriculatiekaarten.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de offerte van Cipal-Schaubroeck goed voor de
aankoop, support en installatie van een speciale printer voor een totaalbedrag van €1.866,29 (incl.
BTW).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Cipal-Schaubroeck, Bell-Telephonelaan
2D, 2440 Geel en de financieel directeur.
Indienen vooraanmelding intergemeentelijke ambtenaar economie ikv EFROoproep
'Ondernemingsvriendelijke gemeenten'
Artikel 1
Het college neemt kennis van het indienen van de vooraanmelding door de gemeente Wellen voor een
intergemeentelijke ambtenaar economie i.k.v. de EFRO-oproep 'Bevorderen van een
ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen'.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om indien uit de feedback van het Agentschap innoveren en ondernemen
blijkt dat de vooraanmelding in aanmerking komt voor subsidie, dit verder te onderzoeken en uit te
werken met de andere gemeenten om te bepalen of er opportuniteiten voor Gingelom in dergelijk
dossier zitten en wat de financiële impact hiervan is. Hierna zal het dossier terug gebracht worden
naar het college.

