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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 22 februari 2018 

 
AANWEZIG:  Alfons Capiot, voorzitter; 
 Werner Raskin, burgemeester; 
 Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen; 
 Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Jos Buysmans, Johan Schoefs, 

Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine Vangronsveld, Wim 
Hellinx en Josée Barzeele, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, gemeentesecretaris 
 
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: 

Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen 
 
VERONTSCHULDIGD: Inge Loyens en Christiaan Hex, raadsleden 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Carine Moors, Walter Callebaut, Geert Achten en Nadine 

Vangronsveld, raadsleden, vanaf agendapunt 2 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Omgeving - Minnelijke onteigening van inneming 35, 37 en 38 uit het RUP Sportpark 
- Goedkeuring 

 
De minnelijke onteigening van 3 loten grond voor de ontwikkeling van het RUP Sportpark wordt 
unaniem goedgekeurd. 
 
Deze gronden met een totale oppervlakte van 36a38ca worden aangekocht tegen de globale 
schattingsprijs van 33.908,00 EUR en een pachtverbreking van 1.400,00 EUR. 
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 02 Overheidsopdrachten - Aankoop stemhokjes - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

 
Het bestek voor de aankoop van 60 stemhokjes t.b.v. de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 29.524,00 EUR incl. btw. 
 

 03 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen nieuwe parketvloer podium GC Ter 
Kommen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor het leveren en plaatsen van nieuwe parketvloer op het podium van gemeenschapscentrum 
Ter Kommen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 45.000,00 EUR incl. btw. 
 

 04 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen nieuw geluidssysteem GC Ter Kommen - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor het leveren en plaatsen van een nieuw geluidssysteem in de polyvalente zaal van 
gemeenschapscentrum Ter Kommen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 23.000,00 EUR incl. btw. 
 

 05 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen digitaal gemeentelijk infobord langs 
gewestweg N730 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor het leveren en plaatsen van een digitaal infobord langs de gewestweg N730 wordt 
unaniem goedgekeurd onder voorbehoud van een machtiging van het Agentschap Wegen & Verkeer. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 30.000,00 EUR incl. btw. 
 

 06 Openbare bibliotheek - Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente 
Hoeselt betreffende het Provinciaal Bibliotheeksysteem - Goedkeuring 

 
De overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente Hoeselt betreffende het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze overeenkomst is nodig omdat de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie Limburg, 
waaronder ook het streekgericht bibliotheekbeleid, vanaf 1 januari 2018 overgeheveld werden naar 
het Vlaamse bestuursniveau. In se verandert er evenwel niets aan de huidige dienstverlening en 
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wordt de lopende overeenkomst inzake het Provinciaal Bibliotheeksysteem gecontinueerd door 
Cultuurconnect vzw. 
 

 07 Lokale Economie - Samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement wijk-
werken - Goedkeuring 

 
De samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de interlokale 
vereniging inzake wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
In het huishoudelijk reglement worden het afsprakenkader, de organisatie van de werkzaamheden en de 
samenstelling van het beheerscomité vastgelegd. In de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB zijn de 
modaliteiten vastgelegd inzake samenwerking en organisatie rond wijk-werken volgens de principes van de 
zesde staatshervorming. 
 

 08  Lokale Economie - Aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden in het 
beheerscomité wijk-werken - Goedkeuring 

 
Het voorstel om schepen B. Vertessen te mandateren als afgevaardigde voor het beheerscomité wijk-
werken wordt unaniem en zonder stemming goedgekeurd. Bij verhindering zal hij vervangen worden 
door raadslid R. Coenegrachts. 
 
In het beheerscomité worden beslissingen genomen over de invulling en de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst. Het beheerscomité heeft een coördinerende en adviserende rol. 
 

 09 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 25 januari 2018 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 25 januari 2018 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
 
ALVORENS DE VERGADERING TE SLUITEN WORDT NOG HET PUNT IN BEHANDELING GENOMEN ZOALS 
TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID C. MOORS NAMENS DE FRACTIE BEST HOESELT BIJ TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 22 EERSTE LID VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

 10 Argumentatie bij het kappen van bomen en volledig snoeien van de groene zone in 
de Bergweide 

 
‘Het kappen van bomen en volledig snoeien van de groene zone in de Bergweide. 
 
Op een bepaalde dag merkten we dat de groene zone van de Bergweide volledig gesnoeid was.  De bomen 
werden gekapt en de struiken met de grond gelijk gemaakt. Enkele dagen later stond een artikel in de 
krant. Wat is de reden hiervan? Waren de nodige kapvergunningen afgeleverd en wat gaat er nu gebeuren 
met de aanplanting van deze groene zone?’ 
 
Raadslid C. Moors licht het bijgevoegd agendapunt toe. 
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Schepen B. Vertessen verduidelijkt dat dit initiatief genomen is na herhaalde klachten van buurtbewoners. 
Door het gebruik van ongeschikte beplanting in het verleden was er ter plekke een gebrek aan licht wat 
leidde tot een onveiligheidsgevoel. Hierop is de situatie bekeken door de Technische Dienst in 
samenspraak met het Centrum Duurzaam Groen en is besloten de aanwezige beplanting uit te dunnen. 
Daarbij zijn alleen niet-vergunningsplichtige bomen en struiken gerooid. De landschapsarchitect van het 
Centrum Duurzaam Groen zal nu een plan opmaken om de groene zone her in te richten. Zodra dit plan 
klaar is, wordt het toegelicht op een infovergadering voor de buurtbewoners. De groene zone zal 
gefatsoeneerd worden met streekeigen en onderhoudsvriendelijke beplanting waardoor ook het 
plaatselijke wandelpad mosvrij en goed toegankelijk zal zijn en blijven. 
 
Raadslid C. Moors vraagt of het Agentschap Natuur & Bos gecontacteerd is inzake een eventuele kap- of 
natuurvergunning. En of ook de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) is gekend. 
 
Schepen B. Vertessen antwoordt dat de werken niet vergunningsplichtig waren en dat het Agentschap 
Natuur & Bos dus ook niet is gecontacteerd. HOLA is mondeling geconsulteerd tijdens de laatste 
bijeenkomst doch zonder dat dit als officieel agendapunt is opgenomen in het verslag van de vergadering 
en zal ook opnieuw inspraak krijgen als het plan van heraanleg concreet wordt. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u35. 
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