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I.
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POLITIE
Jaarverslag 2008 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2008 van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom
– Nieuwerkerken.
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Aanvullend reglement op het wegverkeer: oversteekplaats Landenstraat.

Meerdere wandelaars maken gebruik van een wandelroute dewelke telkenjare door de
wandelclub Sint-Sebastiaan in hun parcours opgenomen wordt. Deze route loopt, in beide
richtingen, tussen de Wezerenbrugstraat, vervolgens via een erfdienstbaarheid met aansluiting
op de ruilverkavelingsweg met aansluiting op de Landenstraat. De Landenstraat wordt
vervolgens overgestoken om via het wegje ‘Covelie’ uit te komen in de Katseistraat (langs
kasteel).
Teneinde de oversteek van de Landenstraat te beveiligen wordt beslist een oversteekplaats in
te richten en dit, volgens advies van de Lokale Politie, 30 meter hogerop de RVK-weg
(richting Landen) opdat de voetganger op deze plaats zicht heeft op het verkeer vanuit beide
richtingen.
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ALGEMEEN BESTUUR
Interlokale vereniging PG Leader Haspengouw: goedkeuring jaarverslag en
jaarrekening 2008.

Conform artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging PG Leader Haspengouw wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2008 van deze
vereniging goedgekeurd.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Gefaseerde vernieuwing van de informatica-apparatuur van de gemeentelijke
administratie: - vaststelling lastenboek en wijze van gunning

De raad keurt het lastenboek goed voor de levering van:
- Levering van een 6-tal personal computers
- Levering van een 4-tal flatscreens
- Levering van een linux server

-

Levering van een upgrade voor de licenties van de McAfee virusscanner en voor
upgrade naar ms-office 2007.
Als wijze van gunning wordt de onderhandelingsprocedure voorgesteld.
Raming : 16.500 euro exclusief BTW
Beschikbar krediet : 22.950 euro op artikel 104/742/53 van het buitengewoon budget 2009.
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MILIEU
Gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem
van hemelwater en huishoudelijk water bij bestaande particuliere woningen.

De raad keurt de aanpassingen goed die Infrax wil doorvoeren aan het bestaande gemeentelijk
subsidiereglement voor het scheiden van hemelwater en afvalwater bij bestaande woningen.
Aard premie

Gescheiden
afvoersysteem

Reglement 28/06/2005 Gewijzigd reglement
27/05/2008 (tgv
aanpassing samenwerkingsoverkomst)
Interelectra: premie
Infrax
400 €
Premie : 400 €

Nieuwe bepalingen

Infrax : Premie :
400 € (opsplitsing 2
delen van 200 €)

In dit nieuw subsidiebesluit blijft de maximale subsidie van 400 € behouden, maar bestaat
deze nu uit 2 delen:
- Er wordt een forfaitair bedrag van 200 € betaald voor de werken die men zelf laat
uitvoeren voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en
niet –verontreinigd hemelwater.
- Er wordt een subsidie betaald van maximum 200 € voor de materiaalkost. Dit met een
maximum van 50 % van de bewezen kosten via facturen.
Dit nieuwe reglement werd zo opgemaakt dat de klant bij zelfplaatsing beter wordt beloond
en er in de toekomst meer afkoppelingen zullen gebeuren.
Dit reglement zal door Infrax met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 1 januari
2009 en is uniform voor alle bij Infrax aangesloten gemeenten.
V.
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ALLERLEI
Tenlasteneming kosten vernieuwing rijbewijs voor personen met een lichamelijke,
geestelijke of visuele beperking.

Het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalt ondermeer in:
-

-

artikel 21§1 dat het rijbewijs afgegeven voor het besturen van voertuigen voor de
categorieën A”,A,B,BE en G geldig is voor een onbepaalde duur of voor de door de
geneesheer aangegeven duur als de toestemming tot sturen in de tijd beperkt is
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6;
artikel 61 dat voor de afgifte van een eerste rijbewijs een retributie van € 16,00 en voor
een duplicaat of een hernieuwing een retributie van € 11,00 verschuldigd is.

Personen met een lichamelijke geestelijke of visuele beperking moeten regelmatig hun
rijbewijs hernieuwen en bij elke hernieuwing een retributie van momenteel € 11,00 betalen,
daar waar het rijbewijs voor de personen zonder deze beperking voor onbepaalde duur geldig
blijft.
De eerste groep kan dit ervaren als een discriminatie ten aanzien van de personen zonder de
beperking.
De gemeenteraad besluit de administratieve kost voor de afgifte van een rijbewijs aan deze
groep van personen en behorende tot categorie 1 te beperken tot de eerste afgifte.
Hiervoor is per hernieuwing van een rijbewijs voor deze personen een gemeentelijke bijdrage
nodig die gelijkgesteld is aan de hoger vermelde retributie (momenteel €11) voor de
hernieuwing van een rijbewijs;
Vernieuwingen ingevolge verlies ed. worden niet ten laste genomen.
De aanvrager dient een doktersattest voor te leggen.
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Rioleringsproblemen Meerplaats & Bosschellestraat.

Op verzoek van radaslid Schiepers (art. 22 van het gemeentedecreet) wordt dit punt op de
dagorde geplaatst:
Graag wil ik uw aandacht vestigen op het rioleringsprobleem op de Meerplaats en de
Bosschelleplaats. Reeds jaren worden de omwonenden geplaagd door overstromingen,
ondergelopen kelders, opstoten van het rioleringswater,.. Het probleem is gekend bij het
gemeentebestuur. De omwonenden worden echter van het kastje naar de muur gestuurd.
De gemeente stuurt de omwonenden door naar Infrax, Infrax naar Riolim en uiteindelijk
verneemt men niets meer van dit dossier. De laatste overstroming dateert van augustus
2008. Met de zomer in het vooruitzicht vragen wij dan ook om dit probleem aan te
pakken. Wij vragen met aandrang een tussenkomst van het gemeentebestuur bij Infrax/
Riolim om dit probleem aan te kaarten en hiervoor een oplossing te vinden. De gemeente
beschikt over vertegenwoordigers bij Infrax, wij vragen hen om dit dossier aan te kaarten.
Na bespreking wordt dit punt als behandeld beschouwd.
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Herinrichting Houtstraat Jeuk.
Op verzoek van raadslid Scheipers (art.22 van het gemeentedecreet) wordt dit punt op de
dagorde geplaatst:
Reeds verleden jaar deed ik een interventie omtrent de gevaarlijke situatie op de
Houtstraat in Jeuk. Omwonenden blijven mij echter vragen om dit punt opnieuw op het
agenda te plaatsen aangezien de verkeersituatie daar gevaarlijk blijft. Vooral bij de
aanvang en het einde van de school. Auto’s staan geparkeerd, het voorbijrijdend verkeer
dient hier te zigzaggen tussen de geparkeerde auto’s en dan blijft er nog die gevaarlijke
bocht waar je de tegenliggers niet ziet aankomen. Mag ik met aandrang vragen dat wij
samen proberen naar een oplossing te zoeken die duurzaam is en met respect voor de
omwonenden in de Houtstraat?
Na bespreking wordt dit punt als behandeld beschouwd.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

