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

04 juni 2019
Aanwezig:
De heer Patrick Lismont, burgemeester; De heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Annick Princen,
voorzitter bijzonder comité
Mevrouw Kim Peters, algemeen directeur
Afwezig:
Mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie, derde schepen

Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 28/05/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 28/05/2019
goed.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Eddy Muller - Walenstraat 25 – het plaatsen van
een terrasoverkapping
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Eddy Muller, Walenstraat 25 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 - De Vuyst Stéphanie - Hasselbroekstraat 152 - het
plaatsen van een lichtreclame
Artikel 1
De aanvraag ingediend door mevrouw Stéphanie De Vuyst, Hasselbroekstraat 152 te 3890 Gingelom,
wordt vergund.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Annelies Engels - hekberg 18 - het plaatsen van 2
veluxen
Artikel 1
De aanvraag ingediend door mevrouw Annelies Engels, Attenhovenstraat 85 te 3400 Landen, wordt
vergund.
2017-028 - Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat
en Heilig Hartstraat te Boekhout – Goedkeuring vorderingsstaat 4
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 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 4 ten bedrage van € 118.942,14
excl. btw worden afgehouden van het tegoed van het sleufherstel van Fluvius. Het huidge tegoed van
het sleuherstel bedraagt nog € 385.345,56.
Melding vogelschrikkanonnen - Ruyloft Patrick
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding van de heer Patrick Ruyloft voor het plaatsen van
vogelschrikkanonnen die conform het politiereglement zijn voor de volgende percelen afd. Gingelom
sectie B nrs. 336B, 87Z2 en afd. Mielen sectie A nr. 357A. Het gebruik is toegestaan tussen 7u en 19u.
2019-009 - Visie op gemeentelijk patrimonium - Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 mei 2019, opgesteld
door Kim Peters.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Visie op gemeentelijk patrimonium” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde RE-ST
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BV BVBA, Torenplein 2, Bus 13 te 3500 Hasselt, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 39.800,00 excl. btw of € 48.158,00 incl. 21% btw mits het
verkrijgen van een visum.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-009 van 8 februari 2019.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode RA000812.
Aanstelling Primagaz Benelux NBW voor weghaling ondergrondse gastank sporthal (nr
54365)
Artikel 1
De firma Primagaz NV/SA, Kanaalweg 87, 3980 Tessenderlo (BTW BE 0441.210.636) wordt de
opdracht gegeven de propaangastank (CU5090943) aan de sporthal weg te halen tegen de prijs van
2150 euro exclusief BTW (2601,50 incl. BTW).
Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
Erkenning van de Gingelomse sportverenigingen: aanpassing reglement
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het aangepast erkenningsreglement van de Gingelomse
sportverenigingen.
Dit reglement kan op de gemeenteraad geagendeerd worden.
Gemeentelijke sportraad: statuten
Artikel 1
De statuten kunnen na advies van de Algemene Vergadering Sportraad ter goedkeuring aan de
gemeenteraad van 27 augustus 2019 voorgelegd worden.
Gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurraad: afsprakennota (samenwerkingsmodaliteiten tussen adviesraden en gemeentebestuur)
Artikel 1
De afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de jeugd-, sport- en cultuurraad kunnen bij
ontvangst van de adviezen van de Algemene Vergadering Cultuurraad en Sportraad aan de

gemeenteraad van 27 augustus 2019 ter goedkeuring voorgelegd worden. Het advies van de
jeugdraad is reeds in orde.
Aanpassing openbare straatverlichting Borlostraat 3
Artikel 1
Het college besluit de verplaatsing van de verlichtingspaal in de Borlostraat 3 niet te laten uitvoeren
rekening houdend met de bevindingen van de bewoners van de appartementen van Borlostraat 3.
Artikel 2
Eén afschrift van de goedgekeurde beslissing aan infrax te bezorgen.
Gemeentelijke jeugdraad: statuten
Artikel 1
Het college beslist de statuten als bijlage aan de gemeenteraad voor te leggen.
Busvervoer van Summerparty naar alle deelgemeenten in Gingelom
Artikel 1
Aan de Summerparty wordt een projectsubsidie van € 900 toegekend voor het project "Busvervoer
van Summerparty naar deelgemeenten in Gingelom" dat plaats heeft van zaterdag 3 t.e.m. zondag 4
augustus 2019.
Er vertrekken telkens gelijktijdig 2 bussen op 2 tijdstippen. Elke bus rijdt langs de helft van de
Gingelomse gemeenten en brengt de jongeren naar huis.
Artikel 2
Het bedrag van € 900 wordt gestort op de rekeningnummer BE94 7360 0659 1014 op naam van KLJ
Mielen-boven-Aalst - Sanne Mombaers - Diepe Steeg 1a - 3891 Mielen-boven-Aalst
Artikel 3
De begunstigde dient na de activiteit een evaluatiedossier en een financiële afrekening voor te leggen.
Artikel 4
Organisatoren van de Summerparty voorzien minstens één busbegeleider. Die persoon is aanwezig
voor de eerste rit start en blijft tot na de laatste stopplaats van de laatste rit.
Artikel 5
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.

