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

25 juni 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 Marc Bovy, waarnemend algemeen directeur
Afwezig:
Mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 18/06/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 18/06/2019
goed.
Wandeltocht – Vorsen
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de wandeltocht ingericht door de Vriendenkring Kortijs op zaterdag 31 augustus 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.
Herdenkingstocht bevrijding van België
Artikel 1
Het college van burgemeester neemt kennis dat de herdenkingstocht naar aanleiding van de 75ste
verjaardag van de bevrijding van België op 5 september 2019 zal doorkomen op het grondgebied van
Gingelom.
Doortocht wielertoeristentocht
Artikel 1
Het college van burgemeester neemt kennis dat de wielertoeristentocht "Wilderen Wielerdag" op
21/09/2019 zal doorkomen op het grondgebied van Gingelom.
Artikel 2
De tijdelijke bewegwijzering dient 48 uur na het evenement te worden verwijderd.
Notulen Centraal Kerkbestuur Gingelom 5/6/2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het Centraal Kerkbestuur van Gingelom van 5 juni 2019.
Artikel 2
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.

2016-024 - Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het
verkavelingsplan, de plannen en bestek voor de infrastructuurwerken
betreffende de fase 1 van het RUP Dorpskouter - Goedkeuring ereloonnota 4
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota 4 van SWECO BELGIUM NV, Arenbergstraat 13, Bus 1 te
1000 Brussel voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het verkavelingsplan,
de plannen en bestek voor de infrastructuurwerken betreffende de fase 1 van het RUP Dorpskouter” voor
een bedrag van € 6.240,81 excl. btw of € 7.551,38 incl. 21% btw, waardoor de diensten een bedrag bereiken van € 19.093,63 excl. btw of € 23.103,29 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in de meerjarenplanning van 2019, op raming
RA000277.
Artikel 3
De factuur en de ereloonnota worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
Rampenfonds naar aanleiding van de overvloedige regenval en stormwinden
Artikel 1
Gelet op de overvloedige neerslag en stormwinden tussen 4 en 11 juni 2019 gaat de gemeente
uiterlijk op 11 augustus 2019 een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds opdat het grondgebied van
Gingelom in het geografisch afbakeningsgebied van de eventuele ramp wordt opgenomen.
Aanvraag lijst 65-plussers + jubilarissen voor het seniorenfeest
Artikel 1
Het schepencollege stemt er mee in om aan het OCMW een lijst over te maken van alle 65-plussers die in
Gingelom wonen en van alle koppels die dit jaar hun huwelijksjubileum vieren.
Vergunning kienspel
Artikel 1
Vergunning wordt verleend aan vzw 't Kulterke, de heer Danny Goyens, Den Kulter 94 – 3890 Gingelom,
voorzitter en de heer Mario Eyletten, Den Kulter 69 - 3890 Gingelom, secretaris voor de organisatie van
een kienspel op vrijdag 19 juli 2019 in de tent op het Kulterplein tijdens de Kulterfeesten in Gingelom.
Artikel 2
De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
- 2/3 van de globale waarde der verkochte biljetten dient aangewend te worden voor het vooropgesteld
doel van openbaar nut.
- de prijzenpot mag ¼ van de waarde van de uitgegeven biljetten niet overschrijden.
- geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omkeerbare prijzen mogen worden toegekend.
- voorleggen van een afrekening na afsluiten loterij.
Artikel 3
Ingeval van niet naleving der voorwaarden stelt de overtreder zich bloot aan de vervolging, voorzien bij artikel 301 e.v. van het strafwetboek.
Artikel 4
Huidig besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de Lokale Politie.
Inhoudstafel Gingelom Vandaag 2019/06 – juli
Artikel 1
Het college keurt de inhoudstafel van Gingelom Vandaag 2019/06 - juli goed.
Tijdelijke politieverordening - wielerwedstrijd Kerkom
Artikel 1
Aan wielerclub De Gele Wimpel, Christian Vanleene wonende Truilingenstraat 33 te 3800 Kerkom
wordt toelating verleend om een wielerwedstrijd voor nieuwelingen te Kerkom met doortocht te Muizen
(Gingelom) in te richten op donderdag 15 augustus 2019 tussen 15u00 en 17u00.

Het verkeer op de N755 in de richting van Buvingen - Borlo blijft geschieden;
In de tegenrichting is er een omleiding voorzien via de Mielenstraat - Borgwormsesteenweg (N789) - Luikersteenweg N3;
Het verkeer in de tegenrichting van de rennners 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 vanuit Kerkom (Borloweg) dient omgeleid te worden via Kerkomdorp
tot aan de N789 (Borgwormsesteenweg) - Mielenstraat;
Het verkeer naar Muizen - Buvingen vanuit Mielen-boven-Aalst dient omgeleid te worden via de Mielenstraat;
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal tijdens de wielerwedstrijd 2 leden
permanent toezicht houden op het verloop van de wedstrijd: dit op de kruispunt N755 Truilingenstraat
- Kaneelstraat en op het kruispunt N755 Truilingenstraat - Heusdenstraat.
Alle kruispunten dienen bemand te zijn door signaalgevers, ook deze met politieaanwezigheid;
Volgende signalisatie dient voorzien te worden:
-kruispunt Truilingenstraat - Heusdenstraat : 1 nadar met fig. A51 + onderbord wielerwedstrijd +
C31a verboden links af te slaan + F41 rechts;
-kruispunt Truilingenstraat - Mielenstraat : 1 nadar met fig. A51 + onderbord wielerwedstrijd + F41
Sint-Truiden naar rechts;
-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 verbod van alle verkeer in de tegenovergestelde richting van de renners. Dit dient
kenbaar gemaakt te worden door de signaalgevers, voorzien van 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 en het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.
Onderhoud grasvelden GO De Groeiboog tijdens zomerperiode
Artikel 1
Het college keurt het verzoek van GO De Groeiboog goed, om dienst te mogen doen op de Technische
Dienst voor het onderhoud van de grasvelden tijdens de zomervakantie.
Opstart overlevergadering naar aanleiding water- en modderoverlast 10 juni
2019
Artikel 1
Een overleg tussen de gemeente en de betrokken instanties (Watering en Provincie) wordt opgestart.
Locaties klimaatbomen 2019
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de voorgestelde locaties.
Artikel 2
De voorgestelde locaties worden overgemaakt aan Centrum Duurzaam Groen. In totaal worden er 10 locaties voorgesteld voor het planten van 20 bomen.

Schoolsportdagen 2020
Artikel 1
In het kader van het flankerend onderwijs zal de gemeente Gingelom in 2020 de schoolsportdagen
voor de kinderen van het lager onderwijs organiseren.
Artikel 2
De firma Sportis BVBA, Spoorwegstraat 11, 1742 Ternat (BTWnr BE 474.501.135) wordt de opdracht
toebedeeld deze schoolsportdagen uit te werken en te organiseren in de sporthal De Winning te Montenaken.
Toekenning van de omgevingsvergunningsaanvraag - Laurent Jaspers namens
Transshopinvest - Steenweg - het afbreken van een handelspand, een bankkantoor en boerderij en het bouwen van een nieuwe handelsruimte met appartementen
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door Laurent Jaspers namens Transshopinvest Steenweg te 3890 Gingelom,
wordt vergund.
2) De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat :

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat :

3) Het volgende aantal vierkante meter van de totale netto handelsoppervlakte per categorie van
kleinhandelsactiviteiten worden bijkomend gewijzigd ten opzichte van de bestaande vergunde
toestand :
* verkoop van voeding : 419m²
* verkoop van andere producten : 74m²
Zodat het kleinhandelsbedrijf in zijn totaliteit vergund wordt voor :
* verkoop van voeding : 1036m²
* verkoop van andere producten : 183m²
4) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:

Doortocht Gete-Run
Artikel 1
Het college van burgemeester neemt kennis dat de 27ste Gete-Run op 03/08/2019 zal doorkomen op het
grondgebied van Gingelom.

