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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 APRIL 2020

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi 
Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, 
Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Voorwerp: Omgeving - Samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56 betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale [, intergemeentelijke (verv. BVR 7 september 
2018, art. 1, I: 1 januari 2019)] en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (afgekort BVR 
samenstelling, organisatie en werkwijze GECORO);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de 
leden van de [... (opgeh. BVR 27 mei 2016, art. 2, I: 24 juli 2016)] provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de coördinatie van de decreetgeving 
op de ruimtelijke ordening, houdende de vaststelling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort 
VCRO), en latere wijzigingen;

Gelet op art. 1.3.3. en 1.3.4, VCRO;

Gelet op het Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving 
van 8 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad, d.d. 23 mei 2019 houdende de bepaling van de 
samenstellingsvoorwaarden van de GECORO;

Overwegende dat de kandidatuurstelling voor deskundigen en vertegenwoordigers uit 4 maatschappelijke 
geledingen geruime tijd werd opengesteld;

Overwegende dat conform art. 1.3.3.§3 VCRO de voorzitter en secretaris van de GECORO worden voorgedragen 
door het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 31 maart 2020 houdende de 
voordracht van voorzitter en secretaris;

Overwegende dat volgende kandidaten worden aangesteld als voorzitter en secretaris:
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Naam dhr. E. Leenders
Positie binnen de GECORO Voorzitter
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat beschikt over een hoog opleidingsniveau,
- de kandidaat beschikt over een zeer ruime beroepservaring 
telkens in een leidinggevende functie en binnen de domeinen: 
architectuur, ruimtelijke ordening, milieu en energie,
- de kandidaat beschikt over ervaring en lidmaatschap in meerdere 
stuurgroepen, comités en projectgroepen;

Besluit De kandidaat deskundige wordt op voordracht van het college van 
burgemeester en schepenen aangesteld als voorzitter van de 
GECORO;

Naam dhr. K. Gaens
Positie binnen de GECORO Secretaris
Motivatie - de gemeentelijk omgevingsambtenaar wordt zonder meer 

deskundig geacht,
- de secretaris is niet-stemgerechtigd en zorgt onder andere voor 
het gehele administratieve verloop van de GECORO;

Besluit De gemeentelijk omgevingsambtenaar wordt op voordracht van 
het college van burgemeester en schepenen aangesteld als 
secretaris van de GECORO;

Overwegende dat volgende kandidaten worden aangesteld als deskundige en plaatsvervangend deskundige:

Naam dhr. P. Verjans
Positie binnen de GECORO Deskundige 1
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is zaakvoerder van een architectenbureau in 
Hoeselt,
- de kandidaat beschikt over een opleiding in architectuur,
- de kandidaat beschikt over een ruime beroepservaring binnen de 
domeinen: architectuur en ruimtelijke ordening;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van kennis op diverse 
domeinen, opleiding, ruime beroepservaring en verbondenheid 
met de gemeente aangesteld als effectieve deskundige binnen de 
GECORO;

Naam dhr. M. Picard
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend deskundige 1
Motivatie - de kandidaat is niet woonachtig in de gemeente Hoeselt, maar 

wel afkomstig van Hoeselt en beschikt dusdanig over kennis van 
het grondgebied
- de kandidaat beschikt over een opleiding in architectuur,
- de kandidaat beschikt over enige beroepservaring binnen het 
domein: architectuur;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van de beperkte 
verbondenheid met de gemeente, ongeacht kennis en enige 
beroepservaring aangesteld als plaatsvervangende deskundige 
binnen de GECORO;

Naam dhr. P. Houben
Positie binnen de GECORO Deskundige 2
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Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,
- de kandidaat is zaakvoerder van een architectenbureau in 
Hoeselt,
- de kandidaat beschikt over een opleiding in architectuur,
- de kandidaat beschikt over een ruime beroepservaring binnen de 
domeinen: architectuur en ruimtelijke ordening;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van kennis op diverse 
domeinen, opleiding, ruime beroepservaring en verbondenheid 
met de gemeente aangesteld als effectieve deskundige binnen de 
GECORO;

Naam dhr. J. Comhair
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend deskundige 2
Motivatie - de kandidaat is niet woonachtig in de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat beschikt over een opleiding in stedenbouw en 
ruimtelijke planning,
- de kandidaat beschikt over enige beroepservaring binnen de 
domeinen: ruimtelijke ordening en planning;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van de zeer beperkte 
verbondenheid met de gemeente, ongeacht kennis en enige 
beroepservaring aangesteld als plaatsvervangende deskundige 
binnen de GECORO;

Naam mevr. I. Gorissen
Positie binnen de GECORO Deskundige 3
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is zaakvoerder van een studiebureau gespecialiseerd 
in stedenbouw en ruimtelijke planning,
- de kandidaat beschikt over een zeer ruime beroepservaring 
binnen de domeinen: architectuur, ruimtelijke ordening en 
planning;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van kennis op diverse 
domeinen, opleiding, ruime beroepservaring en verbondenheid 
met de gemeente aangesteld als effectieve deskundige binnen de 
GECORO;

Naam mevr. K. Jehaes
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend deskundige 3
Motivatie - de kandidaat is niet woonachtig in de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is mede-zaakvoerder van een architectenbureau in 
Hoeselt,
- de kandidaat beschikt over een opleiding in architectuur,
- de kandidaat beschikt over een ruime beroepservaring binnen de 
domeinen: architectuur en ruimtelijke ordening;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van de beperkte 
verbondenheid met de gemeente, ongeacht kennis en ruime 
beroepservaring aangesteld als plaatsvervangende deskundige 
binnen de GECORO;

Naam mevr. E. Mouha
Positie binnen de GECORO Deskundige 4
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is zelfstandig architect in Hoeselt,
- de kandidaat beschikt over een opleiding in architectuur,
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- de kandidaat beschikt over een ruime beroepservaring binnen het  
domein: architectuur;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van kennis op diverse 
domeinen, opleiding, ruime beroepservaring en verbondenheid 
met de gemeente aangesteld als effectieve deskundige binnen de 
GECORO;

Naam dhr. R. Cleuren
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend deskundige 4
Motivatie - de kandidaat is sedert enkele jaren inwoner van de gemeente 

Hoeselt,
- de kandidaat is mede-zaakvoerder van een architectenbureau,
- de kandidaat beschikt over een opleiding in architectuur,
- de kandidaat beschikt over enige beroepservaring binnen het  
domein: architectuur;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van de matige 
verbondenheid met de gemeente, ongeacht kennis en enige 
beroepservaring aangesteld als plaatsvervangende deskundige 
binnen de GECORO;

Overwegende dat volgende kandidaten worden aangesteld als vertegenwoordiging en plaatsvervangende 
vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen:

Naam dhr. F. Jacobs
Positie binnen de GECORO Vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

milieu- en natuurverenigingen
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is een voormalig medewerker groendienst en 
milieuambtenaar van de gemeente Hoeselt,
- de kandidaat was een ruime periode werkzaam bij Limburg.net ikv 
CO2 bebossingsprojecten en fungeert heden nog als extern expert 
voor Limburg.net,
- de kandidaat is actief lid (voorzitter) van de gemeentelijke 
Adviesraad voor Leefmilieu (HOLA),
- de kandidaat beschikt over een ruime kennis en passie voor milieu 
en natuur;

Besluit De kandidaat deskundige wordt omwille van de uitgebreide kennis, 
ruime ervaring, bewezen diensten en lidmaatschap binnen de 
sector natuur en milieu aangesteld als effectieve 
vertegenwoordiger van de maatschappelijke geleding natuur en 
milieu;

Naam mevr. A. Gijbels
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

milieu- en natuurverenigingen
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat was enkele jaren werkzaam bij Centrum Duurzaam 
Bouwen als projectcoördinator,
- de kandidaat is actief lid (secretaris) van de gemeentelijke 
Adviesraad voor Leefmilieu (HOLA),
- de kandidaat beschikt over kennis en passie voor milieu en 
natuur;

Besluit De kandidaat plaatsvervangende vertegenwoordiger wordt omwille 
van de kennis, ervaring en lidmaatschap binnen de sector milieu en 
natuur aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
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maatschappelijke geleding natuur en milieu;

Naam mevr. A. Henrard
Positie binnen de GECORO Vertegenwoordiger maatschappelijke geleding: 

verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van 
verenigingen van handelaars of landbouwers

Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,
- de kandidaat is werkzaam bij Voka (Kamer van Koophandel) als 
directeur eigenaars-ondernemers,
- de kandidaat is bijkomend zelfstandige in bijberoep,
- de kandidaat beschikt over een ruime kennis, ervaring en veel 
affiniteit in het ondernemerschap;

Besluit De kandidaat vertegenwoordiger wordt omwille van de uitgebreide 
kennis en ruime ervaring binnen de sector van ondernemers- en 
zelfstandigen aangesteld als effectieve vertegenwoordiger van de 
maatschappelijke geleding werkgevers en zelfstandigen;

Naam mevr. N. Houben
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van 
verenigingen van handelaars of landbouwers

Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,
- de kandidaat is werkzaam bij Securex als client en partner advisor,
- de kandidaat is beroepsmatig nauw betrokken met de opstart van 
zelfstandigen en uitbreiding tot werkgever,
- de kandidaat beschikt over affiniteit met het ondernemerschap;

Besluit De kandidaat vertegenwoordiger wordt omwille van de kennis en 
ervaring binnen de sector van ondernemers- en zelfstandigen 
aangesteld als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de 
maatschappelijke geleding werkgevers en zelfstandigen;

Naam dhr. K. Claesen
Positie binnen de GECORO Vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

verenigingen van landbouwers
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is zaakvoerder van een tuinbouwbedrijf en 
leerkracht op PIBO Tongeren,
- de kandidaat is actief lid (secretaris) van de gemeentelijke 
landbouwraad,
- de kandidaat is actief lid binnen meerdere landbouw gerelateerde 
gilden en vakgroepen,
- de kandidaat beschikt over een zeer ruime beroepskennis en 
vertegenwoordigt de reeds de sectorbelangen in meerdere 
landbouworganisaties;

Besluit De kandidaat vertegenwoordiger wordt omwille van de zeer ruime 
kennis, veel ervaring en meerdere lidmaatschappen binnen de 
landbouwsector aangesteld als effectieve vertegenwoordiger van 
de maatschappelijke geleding landbouwers;

Naam dhr. S. Deckers
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

verenigingen van landbouwers
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is zaakvoerder van een akkerbouwbedrijf en als 
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externe werkzaam voor een regionale distributienetbeheerder,
- de kandidaat is actief lid (secretaris) van de gemeentelijke 
landbouwraad,
- de kandidaat is gedreven en gepassioneerd door landbouw;

Besluit De kandidaat plaatsvervangende vertegenwoordiger wordt omwille 
van de kennis, ervaring en lidmaatschap binnen de landbouwsector 
aangesteld als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de 
maatschappelijke geleding landbouwers;

Naam mevr. A. Stulens
Positie binnen de GECORO Vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

verenigingen van vrije tijd (sport, cultuur, toerisme)
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is student interieurarchitectuur aan de universiteit 
Hasselt,
- de kandidaat is van kinds af lid van de jeugdvereniging 
'Chiromeisjes Hern' en is sedert enkele jaren hoofdleidster,
- de kandidaat is jeugdig, creatief en zeer actief;

Besluit De kandidaat vertegenwoordiger wordt omwille van creativiteit en 
gedrevenheid, alsook bewezen leiderschap in een jeugdbeweging 
aangesteld als vertegenwoordiger van de maatschappelijke 
geleding vrije tijd;

Naam mevr. E. Hellinx
Positie binnen de GECORO Plaatsvervangend vertegenwoordiger maatschappelijke geleding:

verenigingen van vrije tijd (sport, cultuur, toerisme)
Motivatie - de kandidaat is inwoner van de gemeente Hoeselt,

- de kandidaat is actief binnen meerdere verengingen in meerdere 
disciplines,
- de kandidaat is actief lid van de gemeentelijke Adviesraad voor 
Leefmilieu (HOLA),
- de kandidaat heeft een passie voor cultuur, geschiedenis en 
natuur;

Besluit De kandidaat vertegenwoordiger wordt omwille van betrokkenheid 
in verenigingen en lidmaatschap bij HOLA aangesteld als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de maatschappelijke 
geleding vrije tijd;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - De samenstelling van de GECORO wordt als volgt samengesteld:

voorzitter dhr. E. Leenders
1ste deskundige - effectief dhr. P. Verjans
1ste deskundige - plaatsvervangend dhr. M. Picard
2de deskundige - effectief dhr. P. Houben
2de deskundige - plaatsvervangend dhr. J. Comhair
3de deskundige - effectief mevr. I. Gorissen
3de deskundige - plaatsvervangend mevr. K. Jehaes
4de deskundige - effectief mevr. E. Mouha
4de deskundige - plaatsvervangend dhr. R. Cleuren
maatsch. geleding milieu- en natuur - effectief dhr. F. Jacobs
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maatsch. geleding milieu- en natuur - plaatsvervangend mevr. A. Gijbels
maatsch. geleding werkgevers of zelfstandigen - effectief mevr. A. Henrard
maatsch. geleding werkgevers of zelfstandigen - plaatsvervangend mevr. N. Houben
maatsch. geleding landbouwers - effectief dhr. K. Claesen
maatsch. geleding landbouwers - plaatsvervangend dhr. S. Deckers
maatsch. geleding vrije tijd - effectief mevr. A. Stulens
maatsch. geleding vrije tijd - plaatsvervangend mevr. E. Hellinx

Art. 2 - Omgevingsambtenaar dhr. K. Gaens wordt aangesteld als vaste secretaris.

Art. 3 - Deze beslissing wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie 
Limburg.

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


