GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren
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Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
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nihil

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Omgeving - Aankoop jeugdkapel - Goedkeuring
Het voorstel tot aankoop van de jeugdkapel wordt unaniem goedgekeurd. De jeugdkapel is gelegen in een
zijstraat van de Kiezelstraat en behoort in eigendom toe aan de kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Tongeren.
De aankoopprijs wordt vastgesteld op 3.700,00 EUR. Met deze aankoop wordt de instandhouding van de
kapel verzekerd.

02 Overheidsopdrachten - Oeverversteviging visvijver Pasbrugstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor uitvoering van duurzame verstevigingswerken aan de oever van de gemeentelijke visvijver
langs de Pasbrugstraat wordt unaniem goedgekeurd. Deze werken dringen zich op om verdere afkalving
van de waterkant tegen te gaan.
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De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en wordt begroot op 43.487,40 EUR incl. btw.
Raadslid R. Coenegrachts verlaat de zitting wegens persoonlijk en rechtstreeks belang.

03 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2018 - Goedkeuring
Een investeringstoelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Het Werm Huis wordt unaniem goedgekeurd. De
toelage zal aangewend worden voor de financiering van een toog in het vernieuwde buurthuis van Werm.
Raadslid R. Coenegrachts neemt terug deel aan de vergadering.

04 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) - Delegatie van het
beveiligingsbeleid - Goedkeuring
Het voorstel om de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake het algemeen beveiligingsbeleid van de
gemeente in het kader van de Europese Algemene gegevensbescherming (GDPR) te delegeren aan het
college van burgemeester en schepenen wordt unaniem goedgekeurd. Tot deze bevoegdheidsoverdracht
wordt overgegaan uit operationele overwegingen om snel en adequaat de vertrouwelijkheid, de integriteit
en de beschikbaarheid van gegevens te garanderen.

05 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 30 augustus 2018 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 30 augustus 2018 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden
unaniem goedgekeurd.
ALVORENS DE VERGADERING TE SLUITEN WORDEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 EERSTE LID VAN HET
GEMEENTEDECREET DE PUNTEN IN BEHANDELING GENOMEN ZOALS TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID
SERGE VONCKEN NAMENS DE FRACTIE BEST HOESELT.

06 Veiligheid school Alt-Hoeselt
Ouders die hun kinderen naar de basisschool in Alt-Hoeselt brengen moeten via een omweg twee keer de
straat oversteken waar het verkeer aan 50 km/u doorrijdt. De stoep is op plaatsen vrijwel onbestaande.
Een jaar geleden bracht ondergetekende de onveilige situatie aan de school in Alt-Hoeselt ter sprake. De
meerderheid vond dit een terechte bekommernis. Wat is aan de start van dit nieuwe schooljaar de stand
van zaken?
Raadslid S. Voncken licht zijn agendapunt toe en merkt bijkomend op dat de gemeente intussen toch van
de gelegenheid gebruik zou moeten maken om metingen te doen en eventueel een proefopstelling te
plaatsen.
Schepen M. Vanroy antwoordt dat de zaak der wegen van het rioleringsproject Alt-Hoeselt op de
gemeenteraad van 5 juli jl. werd goedgekeurd. Toen is al aangegeven dat de weginrichting zal worden
aangepakt bij de uitvoering van de rioleringswerken. Dit moet evenwel nog worden voorgelegd aan de
gemeentelijke verkeerscommissie.
Verslag gemeenteraad van 27 september 2018

2

Raadslid S. Voncken onthoudt dat de volledige gemeenteraad het een goed idee vond en vindt om de
verkeersituatie aan de kerk in Alt-Hoeselt aan te pakken. Het idee is echter ruim een jaar oud en er is
helemaal niks mee gebeurd.
Burgemeester W. Raskin geeft aan dat het kortelings zal worden voorgelegd aan de verkeerscommissie.

07 Plaatsgebrek school Alt-Hoeselt
Door het grote aantal kinderen is de basisschool in Alt-Hoeselt te klein. Waarom was dit niet voorzien?
Welke oplossingen voorziet het bestuur op korte en op langere termijn?
Raadslid S. Voncken licht zijn agendapunt toe en vermeldt bijkomend dat dit probleem zich voor minstens 6
jaar zal stellen gezien de doorstroom naar volgende studiejaren. Bovendien wil men de komende jaren het
huidige voetbalterrein verkavelen tot bouwpercelen hetgeen opnieuw jonge gezinnen zal aantrekken en
dus de problematiek vergroten.
Schepen M. Vanroy antwoordt dat hij recent de bezorgde ouders heeft ontvangen inzake dit probleem.
Tijdens dit overleg werden een aantal afspraken gemaakt. Op korte termijn wordt er een klasje ingericht in
PC De Altenaar en wordt er een passage voorzien achteraan De Altenaar waar het terrein van de zaal en de
school aan mekaar grenzen. Dit kan binnen enkele weken gerealiseerd zijn. Op middellange termijn wordt
er nog een bijkomende containerklas voorzien. Dit kan allicht tegen het einde van het jaar. En op lange
termijn is het aan de nieuwe bestuursploeg om na 14 oktober te beslissen wat ze met de gemeentelijke
school doet. Schepen M. Vanroy onthield daarbij uit eerdere discussies dat Best Hoeselt voorstander is om
de school over te dragen aan het katholieke net.
Raadslid M. Jehaes bevestigt dit laatste standpunt en benadrukt dat deze problematiek zich dan ook niet
zou stellen. Raadslid S. Voncken stelt vast dat er hoe dan ook wel erg veel klascontainers staan of komen te
staan. Dit probleem moet structureel opgelost worden. Indien de gemeente Hoeselt de gemeentelijke
basisschool wil behouden dan moet men oplossingen zoeken voor de huisvesting. In het andere geval
draagt men de school beter over aan een ander net.

08 Aanpak sluikstorten
Schepen van Leefmilieu Bert Vertessen beloofde een aantal maanden geleden om nog voor de verkiezingen
de retributie op sluikstorten aan te pakken. Wat is de stand van zaken?
Schepen B. Vertessen bevestigt dat het niet gelukt is dit te realiseren. Dat is enerzijds te wijten aan de vele
afwezigheden wegens ziekte en de bijhorende tijdelijke vervangingen bij de dienst Milieu. Er was
onvoldoende mankracht om dit administratief en praktisch voor mekaar te krijgen. Anderzijds is het ondanks overleg en verscheidene contacten- niet gelukt om overeenstemming te vinden tussen de
gemeenten van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Om het zwerfvuil aan te pakken moet er
immers gewerkt worden met GAS-boetes. De proces-verbalen wegens zwerfvuil die opgemaakt worden
door de lokale politie worden niet of nauwelijks verwerkt door het parket waardoor vervolging uitblijft. De
gemeente Riemst is echter tegen de invoering van GAS-boetes. Er is m.a.w. geen eensgezindheid tussen de
gemeenten van de politiezone. Uniformiteit lijkt nochtans een vereiste voor een goede werking binnen de
politiezone en om in de praktijk ook een gezamenlijke GAS-ambtenaar aan te stellen. Misschien dat hier in
een volgende legislatuur verandering in komt.
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Raadslid S. Voncken onthoudt dat er dit jaar geen retributie op sluikstorten meer komt.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u20.
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