GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 5 juli 2018
AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen;
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Jos Buysmans, Rudi
Coenegrachts, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine Vangronsveld, Wim Hellinx, Inge Loyens en
Josée Barzeele, raadsleden;
en Geert Rouffa, algemeen directeur.
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET:
Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
VERONTSCHULDIGD: Guy Thys en Bert Vertessen, schepenen
Johan Schoefs, Geert Achten en Christiaan Hex, raadsleden
AFWEZIG:

nihil

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Linda Verjans, raadslid, vanaf agendapunt 3
Walter Callebaut, raadslid, vanaf agendapunt 4
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Personeel - Eedaflegging van de financieel directeur - Aktename
Akte wordt genomen van de eedaflegging van mevr. C. Brouns als financieel directeur van de gemeente
Hoeselt met ingang van 1 augustus 2018.

02 Personeel - Eedaflegging van de adjunct-financieel directeur - Aktename
Akte wordt genomen van de eedaflegging van mevr. A. Stulens als adjunct-financieel directeur van de
gemeente Hoeselt met ingang van 1 augustus 2018.
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03 Mobiliteit - Aanpassing wettelijke basis ANPR-camera op de gewestweg N730 Goedkeuring
Het gebruik van de ANPR-camera op de gewestweg N730 te Hoeselt conform de bepalingen ter zake van de
Wet op het Politieambt wordt unaniem goedgekeurd. De gemaakte beelden en informatie zijn uitsluitend
toegankelijk voor alle bevoegde politieambtenaren in het kader van patrouilles en onderzoeken.

04 Omgeving - Aanvraag omgevingsvergunning door Infrax en Aquafin voor het
gecombineerde rioleringsproject ‘Infrax-project L209283, R/000940: riolerings- en
wegeniswerken Alt-Hoeselt & Aquafin-project 20.152: verbindingsriolering AltHoeselt’ - Goedkeuring van de zaak der wegen
Het ontwerp voor de gelijktijdige uitvoering van riolerings- en wegeniswerken te Alt-Hoeselt in het kader
van het gecombineerde Infrax- en Aquafinproject wordt unaniem goedgekeurd.
Naast enkele technische vragen dringt raadslid S. Voncken er ook op aan om van de gelegenheid gebruik te
maken om de schoolomgeving in Alt-Hoeselt veiliger te maken. Er zijn infrastucturele ingrepen noodzakelijk
ter hoogte van de kerk en de parking daar zodat de schoolgaande kinderen en hun ouders veilig de weg
kunnen oversteken en naar school kunnen wandelen.
Schepen M. Vanroy geeft aan dat het reeds de bedoeling was om dit aspect op te pikken tijdens de
eerstvolgende verkeerscommissie. De weginrichting zal vanuit dit orgaan opgevolgd worden.

05 Omgeving - Deelname aan het Leaderproject plattelandseducatie ‘STEMmig boeren’ Goedkeuring
De deelname van de gemeente Hoeselt aan het Leaderproject plattelandseducatie ‘STEMmig boeren’
wordt unaniem goedgekeurd.
Het project beoogt een plattelandseducatief netwerk in de regio Haspengouw met de Centrale Landelijke
Gilde vzw en Plattelandsklassen vzw als promotoren. Het plattelandseducatief netwerk wil vooral kinderen
en jongeren vertrouwd maken met de lokale land- en tuinbouw. In functie hiervan zal, met financiële steun
van Leader Haspengouw, Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg, een educatief aanbod aan
activiteiten voor het onderwijs worden opgesteld. Het project start op 1 januari 2019 en loopt over een
periode van 2,5 jaar. De financiële bijdrage van de gemeente Hoeselt is vastgesteld op 1.250,00 EUR/jaar.

06 Overheidsopdrachten - Renovatie plat dak gemeentehuis - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor de renovatie van het plat dak van het gemeentehuis wordt unaniem goedgekeurd.
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en wordt begroot op 16.000,00 EUR incl. btw.
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07 OCMW - Aangepast meerjarenplan 2014-2019 (rapporteringsperiode 2018) Goedkeuring
Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Hoeselt zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn in vergadering van 4 juli 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
De gemeentelijke werkingstoelage voor de komende jaren wordt vastgesteld als volgt:
2018
1.075.500,00 EUR
2019
1.095.500,00 EUR
2020
1.115.500,00 EUR

08 OCMW - Budget 2018 - Budgetwijziging nr. 1 - Kennisgeving
Kennis wordt genomen van budgetwijziging nr. 1 van het OCMW Hoeselt voor boekjaar 2018.
Deze budgetwijziging betreft de inbreng van het resultaat van jaarrekening 2017, het afvoeren van de
voorziene investeringsuitgaven voor de renovatie van 4 woningen in de Stijn Streuvelslaan, de inbreng van
investeringsontvangsten n.a.v. de openbare verkoop van 4 woningen in de Stijn Streuvelslaan, het bijsturen
van de kredieten voor de aankoop van uitrustingsmaterialen en informatica-uitrusting, een beperkte
stijging van de exploitatie-uitgaven en een inbreng van kredieten voor een investeringstoelage van
240.000,00 EUR aan vzw Het Werm Huis.
De budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan en heeft geen invloed op de gemeentelijke
werkingstoelage 2018.

09 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 21 juni 2018 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 21 juni 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.

10 Veiligheid open gracht Romershoven
‘In Romershoven werd in het kader van de rioleringswerken een open gracht aangelegd. Aan één zijde
werd een balustrade geplaatst, aan de andere zijde wordt de diepe gracht enkel afgeschermd door lage
steenkorven. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie. Ik stel voor om in de gracht een veiligheidsnet te
plaatsen.’
Schepen Y. Croux verduidelijkt dat dit een project van de provincie Limburg is. Zowel Aquafin, de provincie
Limburg als studiebureau Tractebel hebben zich over dit project gebogen. Het is uitgevoerd volgens de
geldende veiligheidsnormen zoals dat bijvoorbeeld ook in Tongeren en Bilzen is gebeurd.
Raadslid S. Voncken neemt akte van deze toelichting, maar benadrukt dat er ter plekke een gevaarlijke
situatie is. Hij hoopt dat er niet eerst iets moet gebeuren vooraleer er maatregelen getroffen worden.
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Schepen Y. Croux stelt voor dat hij dit eventueel aankaart bij de provincie Limburg en bevoegd
gedeputeerde L. Vandenhove. De schepen gelooft echter niet dat dit soort inrichting overal aangepast zal
worden.

11 Gemeentelijk containerpark
‘Zes jaar geleden liepen de eerste gesprekken met Limburg.net om in onze gemeente een nieuw
containerpark te bouwen. Wat is inmiddels de stand van zaken in dit dossier?’
Burgemeester W. Raskin licht toe dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Containerpark - opgemaakt door studiebureau Cleuren-Merken - is goedgekeurd in december 2014.
In 2015 is gestart met de benodigde grondverwerving. In 2016 heeft de provincie Limburg echter via
het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat (SALK) het gemeentelijk RUP overschreven met een
provinciaal RUP. Dit provinciaal RUP is vervolgens in 2018 stopgezet o.w.v. een administratieve fout
die werd ontdekt door de Vlaamse overheid. Het provinciaal RUP zal nu hernomen worden na het
verlof. De provincie Limburg zal de grootte van het projectgebied aanpassen en het provinciaal RUP
komt naast het gemeentelijk RUP te liggen. Het gemeentelijk RUP wordt niet meer overschreven. De
gemeente Hoeselt kan dus terug verder op de piste van het gemeentelijk RUP Containerpark.
Eerstdaags zal opdracht gegeven worden om de nieuwe onteigeningsprocedure te starten. De
geldende wetgeving is immers gewijzigd. Intussen beschikt ook het huidige containerpark opnieuw
over een vergunning van 5 jaar zodat de dienstverlening aan de bevolking gegarandeerd blijft en de
ontwikkelingsperiode van het nieuwe containerpark overbrugd kan worden.
Raadslid S. Voncken vreest dat Limburg.net intussen in heel Limburg verder gaat met de realisatie van
containerparken en dat ze op een gegeven moment gaan zeggen dat er in Hoeselt geen meer nodig
is. Welke zekerheid op een containerpark heeft Hoeselt nog als het allemaal zo lang duurt?
Burgemeester W. Raskin benadrukt dat het gemeentebestuur schriftelijke garanties heeft van
Limburg.net dat er in Hoeselt een nieuw containerpark komt.
Raadslid S. Voncken betreurt dat het allemaal zo lang duurt. Het schepencollege had veel meer
moeten pushen en harder moeten werken aan dit dossier. De gewijzigde wetgeving achterhaalt zelfs
de lange doorlooptijd waardoor die op zijn beurt weer langer wordt. Zo loopt men opnieuw
vertraging en gebeurt er niets.
Burgemeester W. Raskin sluit af met te zeggen dat dit complexe procedures zijn waarin een
gemeente soms tegenslagen kent. Dat is in Hoeselt zo, maar dat is elders ook zo. Het komt in orde.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u30.
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