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Verslag van de vergadering van de  

Gemeenteraad van 29 september 2016 

 

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, Inge Loyens 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: Steven Driesen, raadslid 

 

AFWEZIG: nihil 

 

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Nadine Vangronsveld, raadslid, vanaf agendapunt 5 

 

VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 

 

De vergadering wordt geopend om 20u00. 

 

IN OPENBARE VERGADERING 

 

 01 Mobiliteit - Opheffen parkeerplaats minder mobiele personen - Goedkeuring 

 

Het voorstel om een parkeerplaats voor minder mobiele personen op het onderste gedeelte van het 

kerkplein (zijde Dorpsstraat) op te heffen wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 02 Mobiliteit - Voorzien van een parkeerplaats voor politievoertuigen - Goedkeuring 

 

Het voorstel om op het onderste gedeelte van het kerkplein (zijde Dorpsstraat) een parkeerplaats in te 

stellen als een gereserveerde parkeerplaats voor politievoertuigen wordt unaniem goedgekeurd. 
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 03 Mobiliteit - Opheffen gemeenteraadsbesluit 28 april 2016 inzake het creëren van een 

parkeerplaats ‘laden en lossen’ t.h.v. Dorpsstraat 3 + verwijderen zebrapad - 

Goedkeuring 

 

Het aanvullend reglement op het verkeer d.d. 28 april 2016 waarbij t.h.v. de Dorpsstraat 3 een parkeerplaats 

voor het laden en lossen van goederen werd ingesteld, wordt opgeheven met unanimiteit van stemmen. 

Tevens zal het zebrapad ter plaatse niet verwijderd worden. 

 

 04 ROP - Gebruiksovereenkomst voor de parochiale lokalen langs de Dorpsstraat - 

Goedkeuring 

 

De overeenkomst tussen de gemeente Hoeselt en het ‘Lokalen Comité Sint-Stefanus’ betreffende het 

gebruik van de parochiale lokalen langs de Dorpsstraat wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft een 

overeenkomst van onbepaalde duur en de lokalen worden gratis in gebruik gegeven. De kosten voor 

verwarming, water en elektriciteit zijn ten laste van de verenigingen. 

 

 05 Overheidsopdrachten - Herstelling brug Kiezelstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze 

 

Het bestek voor de uitvoering van herstellingswerken aan de brug in de Kiezelstraat wordt unaniem 

goedgekeurd. De brug verkeert bouwfysisch in een slechte toestand. Uit veiligheidsoverwegingen en om 

verder verval te voorkomen dringen deze instandhoudingswerken zich op. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

en wordt begroot op 26.674,45 EUR incl. btw. 

 

 06 Overheidsopdrachten - Aankoop hoogtewerker - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Het bestek voor de aankoop van een hoogtewerker voor de dienst Cultuur wordt unaniem goedgekeurd. De 

hoogtewerker zal voornamelijk gebruikt worden voor werken en activiteiten op het podium van de 

polyvalente zaal. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

en wordt begroot op 18.000,00 EUR incl. btw. 

 

 07 Overheidsopdrachten - Vernieuwen gang kleedkamers SC Ter Kommen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Het bestek voor de vernieuwing van de gang aan de kleedkamers van sportcentrum Ter Kommen wordt 

unaniem goedgekeurd. De renovatiewerken betreffen de vloer, het plafond, de verlichting en de deuren. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

en wordt begroot op 102.827,68 EUR incl. btw. 
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 08 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen palissades speelterrein Ter Kommen - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Het bestek voor het leveren en plaatsen van palissades in beton in en rond het speelterrein aan Ter Kommen 

wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

en wordt begroot op 17.500,00 EUR incl. btw. 

 

 09 Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2015 door de Gouverneur - Kennisgeving 

 

Kennis wordt genomen van het besluit van de provinciegouverneur d.d. 29 augustus 2016 betreffende de 

goedkeuring van jaarrekening 2015 van de gemeente Hoeselt. De jaarrekening werd eerder vastgesteld door 

de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2016. 

 

 10 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 25 augustus 2016 - Goedkeuring 

 

De notulen van de gemeenteraad van 25 augustus 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 

unaniem goedgekeurd. 

 

ALVORENS DE ZITTING TE SLUITEN WORDT EEN PUNT IN BEHANDELING GENOMEN DAT BIJ TOEPASSING 

VAN ARTIKEL 22 EERSTE LID VAN HET GEMEENTEDECREET DOOR RAADSLID S. VONCKEN NAMENS BEST 

HOESELT AAN DE REGULIERE AGENDA WERD TOEGEVOEGD. 

 

 11 Stand van zaken en plannen site gemeentezaal en school in Hern 

 

‘De omgeving van de gemeentezaal in Hern ligt er verloederd bij. Wat zijn de plannen met deze site? Hoe en 

op welke termijn zal de situatie van de zaal, school en de omgeving worden aangepakt?’ 

 

Raadslid S. Voncken projecteert een aantal foto’s om de verwaarloosde toestand van het terrein aan de 

gemeentezaal in Hern te illustreren. Hij vraagt in deze of hier dringend iets aan gedaan kan worden. Kan het 

terrein fatsoenlijk afgebakend worden als werf? Wat met de veiligheid? En wat zijn vervolgens de verdere 

plannen op deze site? 

 

Schepen B. Vertessen verduidelijkt dat ter plaatse een gezamenlijk project gepland is met de lokale school. 

De gemeente Hoeselt zorgde voor de afbraak van de gebouwen en het vrijmaken van het terrein. Op verzoek 

van de school werd dit uitgevoerd voor 1 mei 2016. De school zou immers aansluitend starten met de bouw 

van een nieuw schoolgebouw. Tot op heden is dit echter niet gebeurd. De samenwerking tussen de school 

en haar architect verloopt blijkbaar moeilijk en men heeft vertraging opgelopen. De overwoekerde percelen 

zijn voornamelijk eigendom van de school. Zij hebben deze niet meer onderhouden. Vandaar de toestand 

zoals die getoond wordt op de foto’s. De gemeentelijke Technische Dienst werkt normaal gesproken niet op 

of aan privé-eigendom. Niettemin hebben zij vandaag toch het hoogstnodige gedaan. Er zijn intussen 

afspraken gemaakt over de renovatie van de gemeentezaal en de heraanleg van de buitenterreinen. Om dit 

mogelijk te maken moeten er gronden geruild en gekocht worden. De procedures daarvoor zijn lopende. 

 

Raadslid S. Voncken klaagt aan dat dit project maar liefst 16 jaar geleden werd gestart. Op de lange termijn 

heeft het gemeentebestuur dus geen resultaat geboekt. Er is weinig vooruitgang omdat er nooit echt goede 
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afspraken zijn gemaakt. Ook op middellange termijn grijpt het gemeentebestuur niet in. Als de site er zo uit 

ziet en er geen schot in de zaak komt, onderneem dan iets en richt de locatie in als een werf zodat dit voor 

iedereen duidelijk is. En op korte termijn maakt raadslid Voncken zich zorgen om de veiligheid. De gemeente 

Hoeselt moet in deze tussen komen voor er ongelukken gebeuren. 

 

Burgemeester W. Raskin geeft het raadslid deels gelijk. Intussen heeft de Technische Dienst al 

opruimingswerken gedaan en zal er toegezien worden op de toestand van het terrein. Hij heeft ook 

vernomen dat de aanbesteding van de school lopende is en men de bouw van een nieuw schoolgebouw 

denkt af te ronden tegen 1 september 2017. De gemeente Hoeselt zal volgen met de renovatie van de 

gemeentezaal. De burgemeester meldt tot slot nog dat het bestuur nog bijkomend werkt aan de aankoop 

van een perceel van de kerkfabriek. Eens deze aankoop in orde is, kan ter plaatse ook een dorpsplein 

gemaakt worden. 

 

Raadslid S. Voncken vindt dat het allemaal veel te traag gaat. Men zou beter in één beweging de hele site in 

orde zetten zodat het als een geheel heropend kan worden. 

 

 

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u35. 


