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AANWEZIG: Bert Vertessen, wnd. voorzitter;
Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen;
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts,
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Eddy
Vandecaetsbeek en Ria Moesen, raadsleden;
en Geert Rouffa, algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD: Werner Raskin, burgemeester, en Carine Moors, Stanny Crommen en Jasper Goffin,
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AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u10.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Financiën - Kerkfabrieken - Rekeningen 2018 - Advies
De gemeenteraad beslist met unanimiteit om een gunstig advies te verlenen aan de rekeningen 2018 van
de Hoeseltse kerkfabrieken.
De saldi zijn als volgt:
kerkfabriek St-Stefanus Hoeselt
kerkfabriek St-Brixius Schalkhoven
kerkfabriek St-Hubertus St-Huibrechts-Hern
kerkfabriek Maria Middelares (Neder)
kerkfabriek St-Jan-de-Doper Romershoven
kerkfabriek St-Domitianus Werm
kerkfabriek St-Lambertus Alt-Hoeselt

batig saldo
batig saldo
batig saldo
batig saldo
batig saldo
batig saldo
batig saldo
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18.054,43 EUR
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31.752,21 EUR
11.046,96 EUR
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2.111,24 EUR
73.388,83 EUR
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02 Omgeving - Bepaling samenstellingsvoorwaarden GECORO - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de voorgestelde samenstellingsvoorwaarden van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening (GECORO) unaniem goed.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient overgegaan te worden tot de samenstelling en
benoeming van een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO). Hiervoor dient een
oprichtingsprocedure doorlopen te worden, dewelke aanvang neemt met de vaststelling van de
samenstellingsvoorwaarden van de GECORO.
Schepen Yves Croux licht toe dat de commissie zal bestaan uit 9 leden zijnde een voorzitter, 4 deskundigen
en 4 vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen. De verwachting is dat de
commissie 2 tot 4 keer per jaar zal samenkomen en de leden ontvangen een zitpenning. Iedere politieke
fractie zal telkens uitgenodigd worden om 1 vertegenwoordiger af te vaardigen. Deze kan evenwel enkel
aanwezig zijn bij het overleg en niet bij de beraadslaging en/of beslissing. Er wordt een oproep tot
kandidaten gepubliceerd via het gemeentelijk infoblad met als doel de kandidaten aan te stellen op de
gemeenteraad van augustus as.
Raadsleden Serge Voncken en Christiaan Hex informeren naar de aanstellingsvoorwaarden waaraan de
kandidaten moeten voldoen en hoe men zich kandidaat kan stellen. En hoe zal het gemeentebestuur
ervoor zorgen dat de juiste profielen zich aandienen?
Schepen Yves Croux verduidelijkt dat hijzelf en de dienst Omgeving via hun netwerk actief zullen zoeken
naar geschikte profielen. De kandidaten zullen een motivatiebrief moeten schrijven met bij voorkeur ook
de vermelding van enkele gepaste referenties. De kandidaten worden aangesteld door de gemeenteraad
op voordracht van het schepencollege.

03 Omgeving - Ingebruikname mobiele camera - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de plaatsing en het gebruik van een mobiele camera op het grondgebied van de
gemeente Hoeselt unaniem goed en dit voor een tijdsbestek tot uiterlijk 31 maart 2025.
De camera kan ingezet worden voor het lokaliseren van sluikstorten, vandalisme en andere overlast in de
gemeente Hoeselt.
Er werd een positief veiligheidsadvies verkregen van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst.
Schepen Bert Vertessen verduidelijkt dat enkel de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst toegang zal hebben tot de
beelden en dat het toestel pas operationeel kan worden ingezet nadat er aan de gemeentegrenzen bordjes
worden opgehangen die er melding van maken.
Raadslid Fons Capiot heeft het advies van de politie gelezen. Daarin wordt vermeld dat de camera gebruikt
mag worden op ‘niet-besloten plaatsen’. Wat betekent dit precies? Kan de schepen dit nader omschrijven?
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat dit volgens hem gaat om locaties in open lucht. Raadslid Michel
Vanroy vult aan dat de definitie van een ‘niet-besloten plaats’ is als volgt: ‘elke plaats die niet door een
omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek’.
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04 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en Aquafin voor
de gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het riolerings- en
wegenisproject 20.046 A ‘Romershovenstraat’ - Goedkeuring
De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, Fluvius cvba en de gemeente Hoeselt inzake het
riolerings- en wegenisproject ‘verbindingsriolering Romershovenstraat’ wordt unaniem goedgekeurd.
De overeenkomst betreft een dossier voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanpassing
van het wegdek in de Romershovenstraat vanaf het kruispunt met de Winkelstraat tot voorbij de
Hanterstraat evenals de Hanterstraat, een deel van de Sint-Jansstraat, een deel van de Wijngaardstraat en
een deel van de Sitsingenstraat. De bestaande samenwerkingsovereenkomsten worden opgeheven.
Raadslid Fons Capiot weet dat de eerste samenwerkingsovereenkomst voor een rioleringsproject in
Romershoven dateert van het jaar 1996. Ten eerste komt er op dit oorspronkelijke project een gigantische
meerkost doordat er uiteindelijk 25 jaar niks gebeurd is. Daarnaast was het een bewuste keuze van de
toenmalige bestuursploeg - waar Fons Capiot deel van uitmaakte - om het project op te delen in een aantal
kleinere projecten. Nu kiest men voor de omgekeerde beweging en maakt men er één groot project van.
Hierdoor zullen enkel hele grote aannemers zoals bvb. Besix kunnen intekenen. Met een kleinere
aannemer als bvb. Gemoco is het nochtans makkelijker voor inwoners om afspraken te maken inzake de
afkoppeling van regen- en afvalwater. Bij het lopende rioleringsproject in Alt-Hoeselt levert dat al de
nodige problemen en klachten op. En ook de gemeente kan makkelijker afspraken maken met een kleinere
aannemer om de overlast tot een minimum te beperken. Een grote aannemer is weinig flexibel en handelt
enkel in functie van het geld. Raadslid Fons Capiot verwacht veel overlast en veel klachten. Hij wil de
schepen hiervoor waarschuwen.
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat Fluvius en Interaqua zich bij de keuze voor een aannemer ook
baseren op een rapport met hinderpunten bij voorgaande werven. Enkel de aannemers die voldoen aan de
normen worden nog uitgenodigd om een offerte in te dienen. Hij erkent wel dat het makkelijker is om in
dialoog te gaan met een kleinere aannemer. In Alt-Hoeselt is echter gekozen voor de aannemer met de
goedkoopste offerte en is er voor gekozen om alles in één keer aan te pakken. In Romershoven zal de werf
in fases doorheen het dorp over de Romerhovenstraat opschuiven. Zo blijft alles en iedereen altijd
bereikbaar. Een grote aannemer heeft voor- en nadelen net als een kleinere dat heeft.

05 Cultuur - Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in de bestuursorganen van ‘GC
Ter Kommen vzw’ - Goedkeuring
De gemeenteraad beslist met unanimiteit om volgende personen af te vaardigen als stemgerechtigd lid in
de algemene vergaderingen van ‘GC Ter Kommen vzw’: Michel Vanroy, Wendy Bollen en Linda Verjans
(VLD-plus), Johan Schoefs (N-VA/Nieuw), Serge Voncken en Mieke Claesen (Best Groen) en Eddy
Vandecaetsbeek (Wij Hoeselt).
De gemeenteraad verleent tevens goedkeuring om deze 7 gemeenteraadsleden af te vaardigen als
stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van 'GC Ter Kommen vzw'.

06 Sport - Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in de bestuursorganen van ‘Sport
Hoeselt vzw’ - Goedkeuring
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De gemeenteraad beslist met unanimiteit om volgende personen af te vaardigen als stemgerechtigd lid in
de algemene vergaderingen van ‘Sport Hoeselt vzw’: Michel Vanroy, Heidi Berx en Wim Hellinx (VLD-plus),
Johan Schoefs (N-VA/Nieuw), Serge Voncken en Carine Moors (Best Groen) en Alfons Capiot (Wij Hoeselt).
De gemeenteraad verleent tevens goedkeuring om deze 7 gemeenteraadsleden af te vaardigen als
stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van ‘Sport Hoeselt vzw’.

07 Secretariaat - Fluvius Limburg - Agenda algemene vergadering van 25 juni 2019 en
bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
De agenda van de algemene vergadering van Fluvius Limburg van 25 juni 2019 wordt unaniem
goedgekeurd. Raadslid Liesbeth Werelds, die werd aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde in de
algemene vergaderingen van Fluvius Limburg, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over
de agenda van deze vergadering.

08 Secretariaat - EthiasCo cvba - Agenda gewone algemene jaarvergadering van 13 juni
2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
De agenda van de gewone algemene vergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019 wordt unaniem
goedgekeurd. Raadslid Marc Bamps, die werd aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde in de algemene
vergaderingen van EthiasCo cvba, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda
van deze vergadering.

09 Secretariaat - Kleine Landeigendom - Agenda algemene vergadering van 23 mei 2019
en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
De agenda van de algemene vergadering van Kleine Landeigendom van 23 mei 2019 wordt unaniem
goedgekeurd. Burgemeester Werner Raskin, die werd aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde in de
algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom, wordt gemandateerd een positieve stem uit te
brengen over de agenda van deze vergadering.

10 Secretariaat - Limburg.net - Agenda bijzondere algemene vergadering en algemene
vergadering van 27 juni 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde Goedkeuring
De agenda van de bijzondere algemene vergadering en de algemene vergadering van Limburg.net van 27
juni 2019 wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid Heidi Berx, die werd aangesteld als gemeentelijk
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Limburg.net, wordt gemandateerd een positieve stem uit
te brengen over de agenda van deze vergadering.

11 Secretariaat - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
(IGL) - Agenda algemene vergadering van 26 juni 2019 en bepaling mandaat
gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
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De agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg (IGL) van 26 juni 2019 wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid Rudi Coenegrachts, die werd
aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde in de algemene vergaderingen van IGL, wordt gemandateerd
een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergadering.

12 Secretariaat - Nuhma cvba - Agenda algemene vergadering van 3 juni 2019 en
bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
De agenda van de algemene vergadering van Nuhma cvba van 3 juni 2019 wordt goedgekeurd met 11
stemmen voor (Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx,
Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Ria Moesen), 2 stemmen tegen (Fons
Capiot en Eddy Vandecaetsbeek) en 4 onthoudingen (Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen en
Marc Bamps). Schepen Bert Vertessen, die werd aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde in de algemene
vergaderingen van Nuhma cvba, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda
van deze vergadering.
De fractie Wij Hoeselt, bij monde van raadslid Fons Capiot, stemt tegen. Zij willen dat de Hoeseltse
afgevaardigde vraagt dat Nuhma geen Hoeselts belastinggeld meer investeert in windmolens op Curaçao.

13 Secretariaat - Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - Agenda algemene
vergadering van 6 juni 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde Goedkeuring
De agenda van de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) van 6 juni 2019
wordt unaniem goedgekeurd. Schepen Bert Vertessen, die werd aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde
in de algemene vergaderingen van Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), wordt gemandateerd een
positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergadering.

14 Secretariaat - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Agenda algemene vergadering
van 28 mei 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
De agenda van de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 28 mei
2019 wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid Jordi Boulet, die werd aangesteld als gemeentelijk
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, wordt
gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergadering.
AGENDAPUNT 15 STAAT IN HET TEKEN VAN DE AANDUIDING VAN AFGEVAARDIGDEN IN
BESTUURSORGANEN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN/OF VERENIGINGEN
WAAR DE GEMEENTE HOESELT DEEL VAN UITMAAKT. DE GEMEENTERAAD BESLIST UNANIEM OM BIJ DE
BEHANDELING VAN DIT PUNT GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN STEMBRIEF. DE GEMEENTERAAD
VERKLAART ZICH UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGEDRAGEN KANDIDAAT EN DIT ZONDER STEMMING.

15 Secretariaat - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Aanstelling gemeentelijke
afgevaardigde algemene vergaderingen legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring
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De gemeenteraad beslist met unanimiteit om Werner Raskin als effectief afgevaardigde aan te stellen
namens de gemeente Hoeselt voor de algemene vergaderingen van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet
voor de legislatuur 2019-2024.

16 Secretariaat - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda algemene vergadering
van 14 mei 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring
Op 14 mei 2019 was er een algemene vergadering in de burelen van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet te
Genk. Aangezien de uitnodiging laattijdig ontvangen werd, kon deze niet meer voor de datum van de
algemene vergadering geagendeerd worden.
De agenda van de algemene vergadering van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet van 14 mei 2019 wordt
unaniem goedgekeurd. Burgemeester Werner Raskin, die werd aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde
in de algemene vergaderingen van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet, wordt gemandateerd een positieve
stem uit te brengen op de eventueel volgende algemene vergadering(en) met dezelfde agenda, indien het
quorum op de vergadering van 14 mei 2019 niet behaald werd.

17 Secretariaat - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - Jaarverslag en
jaarrekening 2018 - Goedkeuring
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw
worden unaniem goedgekeurd.

18 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 25 april 2019 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 25 april 2019 worden unaniem goedgekeurd mits toevoeging van
volgende paragraaf:
‘Na de behandeling van de reguliere agenda vraagt Bert Vertessen, voorzitter, van de leden van de fracties
Best Groen en Wij Hoeselt om selectiever te zijn bij het indienen van toegevoegde agendapunten op de
gemeenteraad. Vragen of problemen die rechtstreeks beantwoord of opgelost kunnen worden door de
gemeentelijke diensten en/of door de burgemeester of de bevoegde schepen worden best langs die weg
aangepakt. Op die manier wordt de bijkomende workload maximaal beperkt.
Serge Voncken, raadslid, antwoordt hierop dat hij en de andere leden van Best Groen zich bij vragen of
onduidelijkheden in principe altijd eerst informeren bij de gemeentelijke diensten, maar dat het overleg of
het debat over deze onderwerpen gevoerd moet worden op het politieke niveau. Daarom voegen zij deze
punten toe aan de agenda van de gemeenteraad wanneer zij dit nodig achten.’
ALVORENS DE VERGADERING TE SLUITEN WORDEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 21 VAN HET DECREET
LOKAAL BESTUUR DE PUNTEN IN BEHANDELING GENOMEN ZOALS TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID ALFONS
CAPIOT NAMENS DE FRACTIE WIJ HOESELT.

19 Gedeeltelijke intrekking gemeenteraadsbesluit nummer 13 van 28 maart 2019 meer
bepaald intrekking van het autovrij maken bovenste gedeelte kioskplein Goedkeuring
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Op de gemeenteraad van 28 maart 2019 werd de gemeenteraadsleden voorgehouden dat de handelaars
100% akkoord gingen met het autovrij maken van het bovenste gedeelte van het Kioskplein. Er zouden
maar 5 parkeerplaatsen verdwijnen. Concreet werd door het bestuur gezegd dat Marah, de Hoeseltse
middenstandsadviesraad, dit voorstel unaniem steunde. Achteraf blijkt dat de Hoeseltse handelaars
rondom het Kerkplein en rondom het Kioskplein niet eens geraadpleegd werden. Zij hebben helemaal geen
inspraak gehad bij het tot stand komen van dit plan. Gevolg van het afsluiten van het Kioskplein is dat in de
Dorpsstraat de parkings overbezet zijn. In de nabije toekomst zullen de auto’s van de bewoners van de
appartementen in de Smalstraat en de appartementen bovenaan in de Dorpsstraat daar nog bijkomen.
M.a.w. de overgebleven parkings zullen steeds volzet zijn. Dit betekent dat voor het cliënteel van de
handelaars er geen parkeermogelijkheid meer overblijft en zoals het hoort in een dorp, vlug even parkeren
en bij de bakker, slager, frituur, krantenwinkel enz. even binnenspringen en wegwezen, uitgesloten wordt.
Gevolg zal zijn en is nu al te merken, dat al deze mensen elders hun inkopen gaan doen waar ze wel kunnen
parkeren. Teneinde Hoeselt niet doder te maken dan het al is en de huidige handelaars in het centrum van
Hoeselt te behouden - zij zorgen nog voor wat leven in de brouwerij - vragen wij het gemeenteraadsbesluit
nummer 13 van 28 maart 2019 gedeeltelijk in te trekken, meer bepaald de intrekking van het autovrij
maken van het bovenste gedeelte van het Kioskplein.
Raadslid Fons Capiot licht het agendapunt verder toe. Hij is van mening dat het onderste gedeelte van het
Kioskplein erop vooruit gegaan is. Het is mooi geordend. Het raadslid wil behouden wat goed is en dit
gedeelte zo laten. Maar door de herinrichting en de afsluiting van het bovenste gedeelte van het Kioskplein
is er minder parking. Alles schuift hierdoor naar boven en dit is niet meer te doen. De veiligheid aan de
school in de Dorpsstraat is er bijvoorbeeld nog op verslechterd. Daarbij is er sprake van een proeftijd van 1
jaar. Dit kan voor een handelaar die cliënteel verliest te lang zijn. Als zijn omzet daalt, kan hij snel failliet
zijn. En het idee van het inrichten van een ontmoetingsplek op het bovenste deel van het Kioskplein aan
het kruispunt van de Dorpsstraat/Hulsstraat/Schepenenlaan vindt hij ook niet ideaal. Daar zijn betere
alternatieven voor zoals bvb. tussen het gemeentehuis en de kerk of in het park van het klooster als men
dit open zou stellen. Maar helaas … er is geen beleidsplan. Er is geen visie en geen contact tussen het
gemeentebestuur en de eigenaar van het klooster.
Raadslid Fons Capiot overhandigt vervolgens een petitie met een duizendtal handtekeningen van
voorstanders van het behoud van de parking op het bovenste gedeelte van het Kioskplein aan voorzitter
Bert Vertessen. Het raadslid stelt vast dat het bestuur actie onderneemt en overleg organiseert over het
RUP Handel en het RUP Sportpark. De herinrichting van het Kioskplein wordt er echter snel snel
doorgeduwd zonder een deftig overleg met de omliggende handelaars. Waarom eigenlijk die haast? Laat
ons de parking terug openstellen tot er een algemeen beleidsplan en een duidelijke visie is. Het is niet de
bedoeling iemand een zwarte piet toe te spelen, wel om de gemeenteraad ervan te overtuigen terug te
komen op haar beslissing.
Schepen Bert Vertessen deelt mee dat hij zijn antwoord zal beperken tot het punt zoals het op de agenda is
geplaatst. Allereerst benadrukt hij dat hij nooit heeft gezegd dat er een 100% gunstig advies was van de
handelaars. Wel is de herinrichting tot 3 keer toe voor advies voorgelegd aan de verkeerscommissie en ook
de Middenstandsadviesraad Hoeselt (Marah) verleende een gunstig advies. Dit lijkt dus sterk op populisme
en geeft blijk van weinig standvastigheid. Ter verduidelijking, de herinrichting van het Kioskplein is
bestendig en dus niet voor een proeftijd van 1 jaar. Wel komt er een evaluatie na 1 jaar. De schepen is van
mening dat er wel altijd voldoende plaats beschikbaar is. De parking is niet overbezet. De gemeente heeft
een bijkomende parking met 22 plaatsen gerealiseerd in de Bruiloftstraat. En bij speciale gelegenheden
zoals bvb. communie stelt ook het IKSO zijn parking ter beschikking hetgeen nog eens 40 extra
parkeerplaatsen oplevert. Bij de tellingen destijds kwam men tot 35 parkeerplaatsen op het Kioskplein. Nu
zijn er 32 parkings. Er is nog altijd plaats genoeg. Wel heeft de schepen vastgesteld dat het langsparkeren
in de blauwe zone terug een probleem wordt. De controles zijn te beperkt en de pakkans is te laag
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waardoor er terug te lang geparkeerd wordt. Hij is er voorstander van om de blauwe zone uit te breiden en
terug strenger te handhaven. Bij de appartementsbouw in Hoeselt eist het gemeentebestuur altijd
minimaal 1,5 parkeerplaatsen per appartement. Dat is een strenge voorwaarde die opgelegd wordt en het
is zeker boven de vooropgestelde norm. Daarnaast blijven er op wandelafstand voldoende parkeerplaatsen
bvb. aan Ter Kommen, aan het OCMW of aan De Post.
Raadslid Serge Voncken weet dat de gemeenteraad de herinrichting van het Kioskplein unaniem heeft
goedgekeurd en kan zich ook vinden in de herinrichting. Er zijn echter twee dingen die hem storen. Ten
eerste de gebrekkige communicatie. Het gemeentebestuur moet de buurt beter bij het dossier betrekken
vooraleer men dergelijke beslissing neemt. Ook bij het RUP Handel heeft men die fout al eens gemaakt.
Burgerparticipatie is erg belangrijk voor Best Groen. En ten tweede dient het afgesloten gedeelte zo snel
mogelijk ingericht te worden. Als je het een pleinfunctie wil geven, moet je dat tonen en het navenant
inrichten. Het gemeentebestuur moet hard werken aan deze twee bemerkingen. Best Groen zal geen bocht
maken in dit dossier, maar zal het zeker opvolgen.
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat het de bedoeling is om het bovenste gedeelte van het Kioskplein te
ontharden. Idealiter gebeurt dat met subsidies. Er zal dan ook een subsidieaanvraag ingediend worden,
maar valt dat tegen dan zal de ontharding uitgevoerd worden in eigen beheer. In afwachting hiervan zal
het bovenste gedeelte van het Kioskplein voorlopig verfraaid worden met zitelementen.
Raadslid Fons Capiot wil nog 3 dingen benadrukken. Ten eerste speelt het gemeentebestuur hier met de
centen van een hele straat handelaars. Ten tweede staat de parking aan de Wierookstraat altijd vol. En tot
slot is dit absoluut geen populisme van zijnentwege. Die handtekenactie komt van de mensen zelf. Hij heeft
daar geen initiatief in genomen. Men heeft hem enkel gevraagd de petitie te overhandigen.
Schepen Bert Vertessen sluit af met te stellen dat de overhandigde petitie een wel erg simplistische
voorstelling maakt van de situatie. Op de petitie is men blijkbaar voor parking of tegen parking... Iedereen
is toch voor parking of niet?
Het voorstel om het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 gedeeltelijk in te trekken en dan meer
bepaald het autovrij maken van het bovenste gedeelte van het Kioskplein wordt niet goedgekeurd met 2
stemmen voor (Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek), 11 stemmen tegen (Bert Vertessen, Yves Croux,
Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx,
Liesbeth Werelds en Ria Moesen) en 4 onthoudingen (Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen en
Marc Bamps).

20 Toegankelijkheid openbare gebouwen - Kennisgeving
Volgens Unia moet er door de gemeente een actieplan uitgewerkt worden met een jaarplanning en
moeten de nodige middelen vrijgemaakt worden voor alle voorzieningen die publiek toegankelijk zijn. Dit is
wettelijk zo bepaald. Wij willen u hiervan nu in kennis stellen zodat u bij de opmaak van het budget 2020
en de meerjarenplanning niet kunt afkomen met het traditionele gezegde: ”Wij wisten van niks”. Er zal niet
alleen door ons nauwlettend toegezien worden dat hiermee wordt rekening gehouden.
Verder vraagt Unia zich af welke de samenstelling is van de Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad en of
toegankelijkheid geen prioriteit vormt voor het bestuur. Wordt vervolgd.
Raadslid Fons Capiot licht het agendapunt toe.
Schepen Yves Croux vraagt het raadslid welke communicatie met Unia hiermee gepaard is gegaan en of hij
deze aan hem zou willen overmaken. Hij heeft zich geïnformeerd, heeft adviezen en richtlijnen terug
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gevonden en gelezen, maar kon de aangehaalde wettelijke verplichtingen ter zake niet meteen terug
vinden.
Raadslid Fons Capiot antwoordt dat hij de communicatie zal overmaken en het verder zal opvolgen.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21u10.
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