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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)

28 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. 2105/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 21/05/2019
goed.
Doortocht Classic "360 van de Suikerstreek"
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de oriëntatierit met moderne en historische
wagens ingericht door autoclub TRT uit Tienen op 7 september 2019 zal doorkomen op het grondgebied
van Gingelom.
Doortocht tractorprocessie
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de tractorprocessie op zaterdag 17 augustus
2019 tussen 20u00 en 21u30 zal doorkomen op het grondgebied van Gingelom.
Doortocht Oldtimer Motorenrit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de oldtimer motorenrit op pinkstermaandag
10 juni 2019 zal doorkomen op het grondgebied van Gingelom.
Tijdelijke politieverordening - BBQ Zoutstraatje
Artikel 1
Aan KVLV-Niel wordt toelating verleend om een parkeer- en verkeerverbod in te voeren in het Zoutstraatje te Niel naar aanleiding van de jaarlijkse BBQ tijdens kermis Niel op zaterdag 17 augustus 2019. In
het Zoutstraatje geldt een parkeer- en verkeerverbod van vrijdag 16 augustus 2019 om 19u00 tot en met
maandag 19 augustus 2019 om 20u00.
Volgende verkeersregeling dient gevolgd te worden:
- het Zoutstraatje is parkeer- en verkeersvrij;
- het gedeelte van de Naamsestraat, gelegen tussen de Oude Katsei en het Zoutstraatje, is parkeeren verkeersvrij;
- in het gedeelte van de Naamsestraat, grenzend aan de Ommegangstraat en het Zoutstraatje, is enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkele 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.
Tijdelijke politieverordening - Oogstdankviering te Boekhout
Artikel 1
Aan KVLV-Boekhout wordt toelating verleend om een verkeerverbod in te voeren in de Boekhoutstraat,
gedeelte tussen de Mechelsestraat en de Heilighartstraat, tijdens de oogstdankviering op zondag 25 augustus 2019 van 9u00 tot 14u00.
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden:
- kruispunt Heilig Hartstraat - Boekhoutstraat : 2 nadars voorzien van bord C3;
- kruispunt Mechelsestraat - Boekhoutstraat : 2 nadars voorzien van bord C3.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkele 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.
Dringende beslissing op het wegverkeer - parkeerverbod Kiss en Ride-strook Hannuitstraat
Artikel 1
Op de Kiss en Ride-strook (4 parkeerplaatsen) ter hoogte van de school in de Hannuitstraat te Montenaken
geldt er een parkeerverbod tijdens de jaarlijkse autowijding op zondag 26 mei 2019 van 11u30 tot 13u00.
Deze verkeersregling wordt meegedeeld door het plaatsen van parkeerverbodsborden op de strook met de
vermelding "parkeerverbod op zondag 26/05/2019 van 11u30 tot 13u00". Deze borden dienen 24u op voorhand geplaatst te worden.
Artikel 2
De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie en nadars afsluitingen onder toezicht
van de politie en voor het verwijderen ervan op het einde van de activiteit.

Artikel 3
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 4
Afschrift van de dringende beslissing wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden en aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, de inrichter en de Lokale Politie.
Inname openbaar domein - parkeerplaatsen Den Kulter
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inname van de openbare parkeerplaatsen
aan het speelplein 't Kulterke op zaterdag 15 juni 2019 van 20u00 tot 24u00 voor het plaatsen van een mobiele frituur.
Verdeling onroerend goed
Artikel 1
Omtrent bovenvermeld plan tot verdeling van het perceel gelegen te Gingelom sectie B nr. 303F 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 - Bram Lenaerts - Groenplaats 16 - het verven van
de voorgevel en het vergroten van de poortopening
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Bram Lenaerts, Groenplaats 16 te 3890 Gingelom, wordt vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- 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.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Louis Jacquemin - Lagestraat 1 - het plaatsen van
een berging
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Louis Jacquemin, Lagestraat 1 te 3890 Gingelom, wordt vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- de berging kan enkel gebruikt worden voor het opslaan van tuinbenodigdheden en niet als garage.
- de ruimte in de zijtuin van de woning naar de berging kan dan ook niet verhard worden, gelet op de reeds
ruim aanwezige verharding voor de bestaande garages.
- 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
Melding omgevingsvergunning bouw
Artikel 1
Het college neemt akte van de melding ingediend door Mehdi Picone met als adres Rue Paradis des Chevaux 7 te 3890 Gingelom voor het wijzigen van gevelopeningen, gelegen Kulterstraat 7 te 3890 Gingelom,
kadastrale ligging: afdeling 1, sectie B, nummer 370H.
Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

2017-001 - Herstellingswerken wegdek in beton - Lindestraat - Goedkeuring definitieve oplevering
Artikel 1
De opdracht “Herstellingswerken wegdek in beton - Lindestraat ” wordt definitief opgeleverd.
Toekennen werkingstoelage - speelplein JP 2019
Artikel 1
Aan de gemeentelijke speelpleinwerking wordt een werkingstoelage 2019 van € 2.500 toegekend. Dit bedrag wordt gestort op de rekening BE17 0013 7661 6421 op naam van Gemeentelijk speelplein JR - SintPieterstraat 1- 3890 Gingelom.
Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
Inhoudstafel Gingelom Vandaag 2019/05 - juni
Artikel 1
Het college keurt de inhoudstafel van Gingelom Vandaag 2019/05 - juni goed na opname van de rechtzetting
van de tarieven van de minderbedeelden.
Tijdelijke politieverordening - wielerwedstrijd te Jeuk
Artikel 1
Aan de wielervrienden Willy Vannitsen wordt toelating verleend voor het inrichten van de jaarlijkse wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract te Jeuk op zaterdag 29 juni 2019 tussen 14u30 en 18u00.
Volgende verkeersregelingen zijn van toepassing:
Het verkeer tegengesteld aan de rijrichting van de renners wordt verboden. Dit wordt weergegeven door
het verkeersbord Fig. C1 op voet of op nadar, opgesteld op ieder kruispunt van het parcours aan de zijde
tegenovergesteld aan de rijrichting van de wielerwedstrijd.
De straten van de omloop dienen tijdens de duur van de wedstrijd volledig parkeervrij te zijn, aangeduid
door de verkeersborden E1. De parkeerverbodsborden dienen 24u op voorhand geplaatst te worden.
Volgende omleiding is van toepassing:
Het verkeer komende van Waremme in de richting naar Sint-Truiden dient omgeleid te worden via de Kasteelstraat - Emile Beauduinstraat - (N752 en N755) Thewitstraat - Homsemstraat - Truilingenstraat - N80.
Het verkeer komende van Sint-Truiden in de richting naar Waremme dient omgeleid te worden via de
Mielenstraat - (N755 - N752) Truilingenstraat - Homsemstraat - Thewitstraat - Emile Beauduinstraat - Kasteelstraat - Corswaremme.
Het verkeer is verboden in een deel van de Bloemenstraat vanaf het kruispunt van de Albert Moyaertsstraat
en het kruispunt met de Houtstraat.
Gedurende de wedstrijd word de enkele richting in de Rampariestraat, vanaf het kruispunt met de Julien
Guilliamsstraat in de richting Albert Moyaertstraat veranderd en het plaatselijk verkeer opgeheven. De verkeersborden dienen afgedekt te worden.
Twee politieleden worden ingezet op volgende locaties:
-kruispunt Hasselbroekstraat - Rampariestraat
-kruispunt Houtstraat - Hundelingenstraat.
Alle kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers, ook deze met politieaanwezigheid.
Volgende signalisatie dient te worden voorzien:
-kruispunt Borgwormsesteenweg - Mielenstraat: nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd, omleidingsborden, bord C3 + UPV + F45;
-kruispunt Hasselbroekstraat - Kasteelstraat: nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd, omleidingsborden, bord C3 + UPV + F45;
-kruispunt Heiselstraat - Houtstraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Houtstraat - schoolbaantje: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Houtstraat - Rampariestraat: nadar of verkeersbord met C1 en politie;
-kruispunt Rampariestraat - Julien Guilliamsstraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Klein-Jeukstraat - Albert Moyaertsstraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Albert Moyaertsstraat - verkaveling Borlo-Jeukweg: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Albert Moyaertsstraat - Vonnestraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Albert Moyaertsstraat - Cicindriastraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Albert Moyaertsstraat - Bloemenstraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;

-kruispunt Bloemenstraat - Roland Snyersstraat: nadar of verkeersbord met C1 en seingever;
-kruispunt Hundelingenstraat - Roland Snyersstraat: nadar of verkeersbord C1 en seingever;
-kruispunt Hundelingenstraat - Houtstraat: nadar of verkeersbord met C1 en politie;
-kruispunt Groenhof - Houtstraat: nadar of verkeersbord C1 en seingever;
-kruispunt Houtstraat - Cicindriastraat: nadar, C1 en seingever.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkele burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan
personen en goederen tijdens de duur van deze 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 Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg en de lokale politie.
Tijdelijke politieverordening huwelijksfeest Tomboshoeve en opendeurdag Tomboshoeve
Artikel 1
Aan Jozef Biets wonende Oude Katsei 79 te 3890 Niel wordt geen toelating verleend om ter gelegenheid
van het huwelijksfeest van zijn dochter op zaterdag 8 juni 2019 een éénrichtingsverkeer in te voeren op de
ruilverkavelingswegen NI22 en GI22.
De genodigden kunnen parkeren op privé-domein. Daar er exact kan ingeschat worden hoeveel voertuigen
een klein stukje moeten oprijden naar de parking van de loods in de Tomboschweg en de genodigden op de
hoogte kunnen gebracht worden van de verkeerssituatie, is het niet nodig éénrichtingsverkeer in te voeren.
Door de spreiding in tijd tussen het toekomen en vertrekken van de gasten bij het huwelijksfeest, zal er ook
nauwelijks conflict zijn bij het in- en uitrijden van de weg.
Artikel 2
Aan Jozef Biets wonende Oude Katsei 79 te 3890 Niel wordt toelating verleend om tijdens de opendeurdag
van de Tomboshoeve op zondag 16 juni 2019 een éénrichtingsverkeer in te voeren op de ruilverkavelingswegen NI22 en GI22.
Volgende verkeersregelingen gelden op zondag 16/06/2019 van 13u00 tot en met 20u00;
-Een éérichtingsverkeer wordt ingevoerd op de ruilverkavelingswegen Tomboschweg - richting Sint Janskruis
- links afslaan richting Kriekelstraat. De bestaande verkeersborden dienen afgeplakt te worden; -Een bord
F19 dient op het begin van de verkavelingswegTomboschweg geplaatst te worden;
-Een bord C1 dient op het begin van de verkavelingsweg ter hoogte van de Kriekelstraat geplaatst te worden.
-Ter hoogte van het Sint Janskruis dient er een bord C31 geplaats te worden verboden links af te slaan voor
het verkeer komende van Borlo en een D1 om aldaar verplicht rechtdoor te rijden richting Kriekelstraat;
-Ten alle tijden geldt er een parkeerverbod op de ruilverkavelingswegen NI22 en GI22;
-De inrichter kan op de privé-parking van de loods parkings ter beschikking stellen.
Artikel 3
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 activiteit.
Artikel 4
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 5
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 6
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 7
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.
Gedeeltelijke toekenning van de omgevingsvergunning - Rohnny Selis - Truierstraat 24 - het
wijzigen van de functie: van zolderruimte naar vakantieverblijf en het plaatsen van een trap
aan de zijgevel
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Rohnny Selis, Truierstraat 24 te 3891 Gingelom, wordt vergund voor
het wijzigen van de functie : van zolderruimte naar vakantieverblijf met toegang via binnenuit.
2) De aanvraag ingediend door de heer Rohnny Selis, Truierstraat 24 te 3890 Gingelom, wordt geweigerd
voor het plaatsen van een buitentrap en een terras in de zijtuin.
Actualisatie kerkenbeleidsplan en voorontwerp meerjarenplan 2020 - 2025 voor de kerkfabrieken
Artikel 1
Het college wenst de totale gemeentelijke bijdrage van de exploitatie-toelage aan de kerkfabrieken vast te
leggen op een jaarlijks bedrag van 115.000 euro en dit ongeïndexeerd voor de periode 2020 - 2025.
Artikel 2
Het college zal in afwachting van een geactualiseerd en gedragen kerkenplan maximaal 300.000 euro aan investeringen aan de kerkgebouwen opnemen in haar meerjarenplan 2020 - 2025. Dit komt overeen met een
investeringstoelage van 50.000 euro op jaarbasis. Het centraal kerkbestuur dient in samenspraak met de
kerkfabrieken en het gemeentebestuur te beslissen welke investeringen zullen worden uitgevoerd.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het vastleggen van een overleg met het CKB en KF Gingelom.
Artikel 4
Het college wenst volgende stappen te ondernemen in de toekomstvisie van de kerkgebouwen:
- Mogelijkheden van neven- of her-bestemming in de kerken van Boekhout en Niel te onderzoeken in de
patrimonium-studie van de gemeentelijke gebouwen.
- Een overleg met de vicaris en het centraal kerkbestuur organiseren.
Antwoord NMBS - Motie betalend parkeren op de stationsparkings van SintTruiden en
Landen
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van de NMBS.
Azaleaverkoop op het sorteerpark - Kom op tegen Kanker 2019
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot plantjesverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker op
zaterdag 14 september 2019 op het sorteerpark, georganiseerd door ‘Mielen fleurt (je) Op’
Provinciale zwerfkattenaanpak - nieuwe tarieven werkingsjaar 2020
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verhoogde tarieven voor de castratie/sterilisatie van zwerfkatten en zal de nodige budgetten hiervoor voorzien. Op deze manier wordt er blijvend
gewerkt aan een diervriendelijk zwerfkattenbeleid.

