GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 25 januari 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, Josée Barzeele en Christiaan Hex, raadsleden;
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET:
Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
VERONTSCHULDIGD: Inge Loyens, raadslid
AFWEZIG:

nihil

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Werner Raskin, burgemeester, vanaf agendapunt 4
Walter Callebaut, Jos Buysmans en Nadine Vangronsveld,
raadsleden, vanaf agendapunt 5
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer in het kader van de
invoering van snelheidszones - Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 26 november
2009 - Goedkeuring
De aanpassing van het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer d.d. 26 november 2009 in het
kader van de invoering van snelheidszones wordt unaniem goedgekeurd.
De wijziging betreft een uitbreiding van de ‘zone 50’ op het gedeelte van de Hernerweg waar thans nog
een snelheidsbeperking van 70 km/u van toepassing is.
Verslag gemeenteraad van 25 januari 2018

1

02 Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer in het kader van de
invoering van een snelheidsbeperking van 70km/u - Aanpassing
gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 - Goedkeuring
De aanpassing van het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer d.d. 26 november 2009 in
het kader van de invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/u wordt unaniem goedgekeurd.
De wijzigingen betreffen een opheffing van de snelheidsbeperking van 70 km/u op een gedeelte van
de Hernerweg.

03 Mobiliteit - Uitbreiding parkeerstrook Kerkstraat - Goedkeuring
Het voorstel tot uitbreiding van de parkeerstrook ter hoogte van apotheek Castro in de Kerkstraat
wordt unaniem goedgekeurd.

04 Mobiliteit - Plaatsing signalisatie ‘parkeerplaats opladen elektrische voertuigen’ op
parking OCMW Hoeselt - Goedkeuring
Het voorstel tot plaatsing van signalisatie voor het opladen van elektrische voertuigen aan de laadpaal op
de parking aan het OCMW Hoeselt (Hoflaan/Europalaan) wordt unaniem goedgekeurd.
Na bespreking van de 4 agendapunten inzake mobiliteit vraagt raadslid M. Jehaes naar een stand van zaken
m.b.t. het mobiliteitsplan.
Schepen M. Vanroy antwoordt dat het ontwerp mobiliteitsplan klaar is. Het wordt nu voor advies
voorgelegd aan een aantal adviesraden. Vervolgens moet het langs de bevoegde commissie van de
provincie Limburg om dan aansluitend op de gemeenteraad te komen.
Raadslid M. Jehaes dringt erop aan dat het ook tijdig en vooraf voor advies en/of inspraak wordt
overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. Dan kunnen ook de Hoeseltse verkozenen hun inbreng hebben.

05 Omgeving - Verkoop deel openbaar domein langs het O.L.V.-plein - Goedkeuring
De onderhandse verkoop van een deel van het openbaar domein langs het O.L.V.-plein aan de uitbater van
frituur/restaurant Anjo voor de aanleg van een aanpalend terras wordt unaniem goedgekeurd.
Het betreft een strook grond van 104m² die verkocht zal worden aan de schattingsprijs van 5.720,00 EUR.

06 Overheidsopdrachten - Aankoop meubilair in het kader van de interieurinrichting
nieuwe gemeentelijke bibliotheek - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor de aankoop van meubilair in het kader van de interieurinrichting van de nieuwe
gemeentelijke bibliotheek in de kerk van de parochie Hoeselt O.L.V. wordt goedgekeurd met 14 stemmen
voor (A. Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, M. Vanroy, L. Verjans, J. Schoefs, R.
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Coenegrachts, G. Achten, W. Bollen, N. Vangronsveld, W. Hellinx en J. Barzeele), 6 stemmen tegen (S.
Voncken, C. Moors, W. Callebaut, J. Buysmans, M. Jehaes en Christiaan Hex) en 0 onthoudingen.
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
en wordt begroot op 136.316,08 EUR incl. btw.
Raadslid S. Voncken verduidelijkt dat Best Hoeselt tegen stemt omdat zij een gemeentelijke bibliotheek op
deze locatie geen goed idee vinden en dit om de reeds herhaaldelijk aangehaalde redenen. Dit stemgedrag
kan gezien worden als een vervolg van dit standpunt.

07 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen van verlichting in het kader van de
interieurinrichting nieuwe gemeentelijke bibliotheek - Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze
Het bestek voor het leveren en plaatsen van verlichting in het kader van de interieurinrichting van de
nieuwe gemeentelijke bibliotheek in de kerk van de parochie Hoeselt O.L.V. wordt goedgekeurd met 14
stemmen voor (A. Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, M. Vanroy, L. Verjans, J. Schoefs, R.
Coenegrachts, G. Achten, W. Bollen, N. Vangronsveld, W. Hellinx en J. Barzeele), 6 stemmen tegen (S.
Voncken, C. Moors, W. Callebaut, J. Buysmans, M. Jehaes en Christiaan Hex) en 0 onthoudingen.
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
en wordt begroot op 83.528,15 EUR incl. btw.

08 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de gelijktijdige
uitvoering van werken in de Lindenhofstraat en een deel van de Schalkhovenstraat Goedkeuring
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met gemeentelijk rioolbeheerder Infrax voor de
gelijktijdige uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Lindenhofstraat en een deel van de
Schalkhovenstraat wordt unaniem goedgekeurd.
Raadslid S. Voncken vraagt waarom deze samenwerkingsovereenkomsten niet in het meerjarenplan 20142021 en het budget 2018 werden opgenomen. Deze documenten zijn toch pas enkele weken geleden
goedgekeurd.
Burgemeester W. Raskin licht toe dat de plannen heel recent en op dit moment nog embryonaal zijn. Dit is
pas de start van deze projecten. De studiebureaus en Infrax gaan nu gedetailleerde uitvoeringsplannen
opmaken. De bijhorende kostenramingen worden vervolgens opgenomen in het gemeentelijk
meerjarenplan.
Voorzitter W. Capiot voegt hieraan toe dat het nu een kwestie is van mee in deze projecten te stappen. Het
zal aan de beleidsploeg van de volgende legislatuur zijn om de rioleringsprojecten concreet in te plannen
en te financieren.

09 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de gelijktijdige
uitvoering van werken in de Hernerweg en de Vrijhernstraat - Goedkeuring
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Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met gemeentelijk rioolbeheerder Infrax voor de
gelijktijdige uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Hernerweg en de Vrijhernstraat wordt
unaniem goedgekeurd.

10 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de gelijktijdige
uitvoering van werken in de Hardelingenstraat, Sint-Hubertusstraat en andere Goedkeuring
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met gemeentelijk rioolbeheerder Infrax voor de
gelijktijdige uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Hardelingenstraat, Sint-Hubertusstraat e.a.
wordt unaniem goedgekeurd.

11 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2018 - Goedkeuring
De werkingstoelage van 5.100,00 EUR aan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) OostHaspengouw & Voeren wordt unaniem goedgekeurd. Deze uitgave wordt vastgelegd en aangerekend zoals
voorzien in het exploitatiebudget 2018.

12 Secretariaat - Deelname als partner aan de eerstelijnszone Zuid Oost Limburg Goedkeuring
De deelname van de gemeente Hoeselt als partner aan de eerstelijnszone Zuid Oost Limburg samen met de
gemeenten Bilzen, Riemst, Tongeren, Herstappe en Voeren wordt unaniem goedgekeurd. De oprichting
van eerstelijnszones kadert in een hervorming van de gezondheidszorg om gezondheid, zorg en welzijn op
de eerste lijn beter te organiseren.

13 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 21 december 2017 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 21 december 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en
worden unaniem goedgekeurd.
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u25.
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