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VERSLAG GEMEENTERAAD 28 JUNI 2012
Aanwezig : Paul Dirickx,voorzitter;Frank Deloffer, burgemeester; Anita
Reekmans, Andrea Achten, Igor Philtjens, Danny Hasevoets, Marc Rego, Magda
Hanssen, schepenen; Armand Gos, Marcel Daniëls, Hilde Bollen, Marc Penxten,
Ingrid Carlier, Heidi Voordeckers, Alex Dubois, Herbert Debout, Martine Croes,
Jos Boiten, Peter Cosemans, raadsleden; Pascal Giesen, secretaris.
Verontschuldigd: Andres Lesire, Sara Gilissen, raadsleden;
Afwezig: Guy Smeets, raadslid;
De voorzitter opent de zitting.
De gemeenteraad is unaniem akkoord om punt 2 (Esco projecten Sint-Jorisheem
en d’Erckenteelcentrum) eerst te behandelen en nadien pas punt 1
(budgetwijziging 2/2012: buitengewone dienst).
DAGORDE
1. Budgetwijziging 2/2012 : buitengewone dienst
2. Esco projecten Sint-Jorisheem en d’Erckenteelcentrum
3. Kerkfabriek Sint Aldegondis: verkiezing van Eric Buntinx als nieuw lid
kerkraad en penningmeester n.a.v. ontslag Jean Eykelberg.
4. Huishoudelijk reglement begraafplaatsen
5. Politieverordening begraafplaatsen
6. Verkoop perceel grond, gelegen 'Coosterstraet' Afdeling 1 Sectie B nr. 89t6
voor de realisatie van een nieuwbouw voor de basisschool Terkoest
7. Voorlopige aanvaarding RUP Zonevreemde bedrijven fase II
8. Toelage V.C.T. Terkoest voor schilder- en waterdichtingswerken kleedkamer
naast berging.
9. Subsidie voor het aanleggen, instandhouden, onderhouden van poelen
10. Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d.
18/04/12 ivm praktische organisatie van het examen voor coördinator dienst
vrije tijd.
GESLOTEN ZITTING
11. Mededeling stand van zaken aanstelling coördinator dienst vrije tijd, lid van
managementteam.
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Esco projecten Sint-Jorisheem en d’Erckenteelcentrum.
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen Danny
Hasevoets over de stand van zaken en de verdere planning van de Esco
projecten voor het gc Sint-Jorisheem en het gc d’Erckenteelcentrum. Raadslid
Armand Gos stelt dat de verantwoording van het te investeren bedrag (± 1 mio.
euro) onvoldoende en niet in verhouding met vergelijkbare projecten is.
Schepen Anita Reekmans, schepen Igor Philtjens en raadslid Peter Cosemans
vullen aan dat de uitvoering van dit project beter uitgesteld wordt en deel dient
uit te maken van het masterplan.
2. Budgetwijziging 2/2012 : buitengewone dienst.
Schepen Anita Reekmans legt het volgende amendement ter stemming voor:
“Overwegende dat de momenteel gekende renovatiekostprijs zeer hoog ligt en
overwegende dat het onduidelijk is of de markt in deze optimaal heeft kunnen
spelen door de aard en wijze van toewijzing aan Infrax, die hier opereert in een
domein dat niet tot hun kerntaken behoort. Overwegende dat de totale kostprijs
voor het gebruiksklaar maken van de gemeenschapscentra niet gekend is
(meubilair, uitrusting, omgevingswerken, …) stelt Open vld voor om het
realiseren van de renovatie uit te stellen tot het masterplan duidelijkheid geeft
over het toekomstige gebruik van de gemeenschapscentra en dat ten gepaste
tijde dit project opnieuw genegotieerd wordt met infrax of eventuele andere
studieburelen.”

28.06.2012
De gemeenteraad verwerpt het voorgestelde amendement met 6 stemmen voor
(Reekmans Anita, Philtjens Igor, Rego Marc , Gos Armand, Penxten Marc, Peter
Cosemans), 12 stemmen tegen (Dirickx Paul, Deloffer Frank, Achten Andrea,
Hasevoets Danny, Daniëls Marcel, Bollen Hilde, Carlier Ingrid, Voordeckers Heidi,
Dubois Alex, Debout Herbert, Croes Martine, Boiten Jos) en 0 onthoudingen.
Aansluitend wordt de budgetwijziging 2/2012-buitengewone dienst goedgekeurd
met 12 stemmen voor (Frank Deloffer, Andrea Achten, Danny Hasevoets, Marcel
Daniëls, Hilde Bollen, Paul Dirickx, Ingrid Carlier, Heidi Voordeckers, Alex Dubois,
Herbert Debout, Martine Croes, Jos Boiten), 0 stemmen tegen en 6
onthoudingen (Anita Reekmans, Igor Philtjens, Marc Rego, Armand Gos, Marc
Penxten, Peter Cosemans);
Besluit
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2/2012 van de buitengewone dienst
vast. In de budgetwijziging 2/2012 werden er 3 wijzigingen opgenomen zoals
afgesproken op het managementteam van 4/6/2012. De kredieten van Esco van
gcc d'Erckenteel werden verminderd met € 649.657 tot € 100.000. Deze
kredieten worden uitsluitend gebruikt voor de erelonen. De werken aan gcc
d'Erckenteel verschuiven naar volgend jaar. De verminderde kredieten van Esco
van gcc d'Erckenteel worden gedeeltelijk toegevoegd aan de kredieten van Esco
van gcc sint-Joris. Dit voor een bedrag van € 486.717 waardoor deze kredieten
stijgen tot € 1.100.000 voor de erelonen en de werken. Het resterende bedrag
van de kredieten van Esco d'Erckenteel zijnde € €162.940 werden toegevoegd
aan de post 'Verkeerstechnische ingrepen Langveldstraat'. Dit bedrag werd
verhoogd met €2.060 waardoor we tot een rond bedrag van € 900.000 komen
voor de werken in het Langveld. De oorspronkelijke kredieten voor deze werken
lagen reeds lager dan de raming opgemaakt door de leidende ambtenaar van de
Provincie. De opening van de inschrijvingen is voorzien voor 12 juli 2012. Het
algemeen budgetresultaat 2012 van de buitengewone dienst wordt hierdoor
teruggebracht tot € 9.665.
3. Kerkfabriek Sint Aldegondis: verkiezing van Eric Buntinx als nieuw lid kerkraad en
penningmeester n.a.v. ontslag Jean Eykelberg.
Besluit
De gemeenteraad geeft gunstig advies aan de kerkfabriek Sint Aldegondis
betreffende het lidmaatschap en benoeming tot penningmeester van Eric
Buntinx.
4. Huishoudelijk reglement begraafplaatsen
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 119, 119bis, 133 en
135 §2.
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december 1989 en
20 september 1998.
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 april 2008 en 9
december 2011 .
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van
2 december 2005.
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de
toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten
Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het
verlenen van de concessies vaststelt.
Overwegende dat de gemeenteraad concessies kan verlenen op de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Overwegende dat de gemeenteraad die bevoegdheid kan overdragen aan het
college van burgemeester en schepenen.
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
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Besluit
I. Algemene bepalingen:
Artikel 1: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend.
Deze hebben betrekking op :
- enkele graven volle grond
- dubbele graven volle grond
- grafkelders
- kindergraven en graven voor levenloos geboren kinderen
- urnenkelders
- columbariumnissen
Bovengrondse begravingen worden niet toegelaten.
Artikel 2:
In eenzelfde geconcedeerd graf mogen enkel begraven worden:
- ofwel de aanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- en aanverwanten,
- ofwel de personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die
daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven,
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en
van diens familie.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde,
kan de overlevende een concessie aanvragen.
Artikel 3: De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden.
Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of
aanverwant zijn van de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend,
niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor akkoord, door alle
begunstigden.
Deze verplichting moet niet worden nageleefd wanneer gebruik gemaakt wordt
van de in artikel 2, derde lid bepaalde mogelijkheid.
Artikel 4: Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt
geen verhuring noch een verkoop in. Er mag aan de vergunde grond nooit een
andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor hij werd verleend. De
concessies zijn onoverdraagbaar.
Artikel 5: De concessies worden niet bij voorbaat verleend.
Artikel 6: De concessies worden verleend voor een duur van 50 jaar.
Artikel 7: De concessies worden verleend door het college van burgemeester en
schepenen.
De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk
reglement, het politiereglement en het retributiereglement bepaalde
voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
De beslissing waarbij de concessie wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
Artikel 8: De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum
van de voormelde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende
hernieuwd worden.
Artikel 10: De concessiehernieuwingen worden toegekend door het college van
burgemeester en schepenen.
Concessiehernieuwingen worden toegestaan voor een periode van 25
jaar, uitgezonderd
wat betreft de eeuwigdurende concessies zoals bepaald in artikel 32 van
dit reglement.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden
vastgesteld in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement
en het retributiereglement, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de
aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt
deze voorwaarden.
Artikel 11: Hernieuwing zonder bijzetting
De hernieuwing dient aangevraagd te worden vóór het verstrijken van de
vastgestelde termijn. Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de vervaldag
van de concessie.
Artikel 12: Hernieuwing met bijzetting
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De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden
hernieuwd naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie.
Met betrekking tot de duur ervan gelden dezelfde richtlijnen als bij de
hernieuwing zonder bijzetting.
Een nieuwe termijn neemt een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de
concessie.
Artikel 13: De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in artikel 12, wordt
proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige
concessie overschrijdt op basis van de prijs die geldt op de dag van de aanvraag
tot hernieuwing.
Artikel 14: Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de
retributie:
- bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag.
- indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.
Artikel 15: Graftekens mogen slechts geplaatst worden na de gemeentelijke
diensten minimum drie werkdagen vooraf verwittigd te hebben en zich te
schikken naar de desbetreffende bepalingen van het politiereglement op de
begraafplaatsen.
Het grafteken moet gedurende de hele concessieperiode behouden blijven.
Artikel 16: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een
geconcedeerde nis, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, hebben
de concessiehouders recht op het bekomen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere
begraafplaats in Alken.
Artikel 17: Indien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, kosteloos een
perceel grond van dezelfde oppervlakte of een nis in van dezelfde grootte
bekomen wordt, zijn de kosten van de overbrenging van de stoffelijke
overschotten en de graftekens of eventueel een vervangende grafkelder,
columbariumnis of urnenkelder, ten laste van de gemeente
Artikel 18: In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats
(sluiting van de begraafplaats) kan de concessiehouder geen aanspraak maken
op enige vergoeding.
Hij heeft het recht op het kosteloos bekomen van een grafruimte of een nis van
dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats.
De kosten voor de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het
gemeentebestuur.
De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten evenals de
kosten van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 19: Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt,
worden de niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse
constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en
schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.
II. Begravingen :
A. Percelen bestemd voor het begraven in volle grond.
Artikel 20:
- De al dan niet geconcedeerde percelen voor het begraven in volle
grond enkel graf, hebben een eenvormige oppervlakte van:
- 1 m X 2,30 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van
minstens zeven jaar;
- 0,8 m X 1,50 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van
minder dan zeven jaar;
De maximum bezetting per perceel voor de begraafplaatsen Centrum St.
Aldegondis, St.- Joris en Terkoest is 4 personen waarvan maximum 2 nietgecremeerde lichamen;
De maximum bezetting per perceel voor de begraafplaats Kouterman is 3
personen waarvan maximum 1 niet-gecremeerd lichaam.
Bijzettingen op de begraafplaats Kerk-Centrum kunnen enkel gebeuren na een
peiling door een gemeentearbeider, de maximumbezetting is afhankelijk van
deze peiling.
Artikel 21: De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond, dubbele
graven, hebben een oppervlakte van 2 m X 2,30 m en dit voor begravingen
naast elkaar.
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De maximum bezetting per graf is 3 personen waarvan maximum 1 nietgecremeerd lichaam;
De maximum bezetting per perceel is bijgevolg 6 personen, waarvan maximum 2
niet-gecremeerde lichamen.
B. Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder.
Artikel 22: Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en zal
deze vervolgens concederen voor dezelfde tijdsduur als de grondvergunning en
tegen betaling van de concessieprijs vastgesteld in het retributiereglement.
Artikel 23: De geconcedeerde percelen voor het begraven in een nieuwe
grafkelder hebben een eenvormige oppervlakte van 1 m X 2,30 m.
Artikel 24: Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van
maximum 4 personen waarvan maximum 2 niet-gecremeerde lichamen.
Artikel 25:Bijzettingen in bestaande grafkelders op de begraafplaats KerkCentrum kunnen enkel gebeuren na een peiling door een gemeentearbeider, de
maximum bezetting is afhankelijk van deze peiling.
C. Columbarium:
Artikel 26: Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen
dezelfde algemene voorwaarden als voorzien voor de concessies van nietgecremeerde lichamen. Deze concessies worden slechts toegestaan voor
gesloten nissen.
Artikel 27: De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn
bestemd voor maximum twee gecremeerde lichamen.
Artikel 28: Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde
neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe voorziene plaats.
D. Urnenveld.
Artikel 29: Het gemeentebestuur zal de urnenkelder in eigen beheer plaatsen en
deze vervolgens concederen voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene
voorwaarden als voorzien voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen.
Artikel 30: De urnenkelders zijn bestemd voor maximum twee gecremeerde
lichamen.
Artikel 31: Wanneer een concessie van een urnenkelder om welke reden ook een
einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe voorziene plaats.
III. Slotbepalingen:
Artikel 32: De hernieuwingen van de altijddurende concessies, verleend vóór 13
augustus 1971 kunnen telkens na 50 jaar overeenkomstig art. 9 van het decreet
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging op aanvraag
gratis worden hernieuwd.
Artikel 33: Elk vorig huishoudelijk reglement betreffende hetzelfde onderwerp
wordt opgeheven.
Artikel 34: Op het kerkhof kerk-Centrum en St. Aldegondislaan mag in de niet
vervallen concessies verder worden bij begraven of bijgezet. Begraving of
bijzetting op deze kerkhoven in niet geconcedeerde graven kan enkel mits het
activeren van een concessie.
Artikel 35: Alle gevallen niet voorzien in het huidig reglement zullen geregeld
worden door het college van burgemeester en schepenen en in hoogdringende
gevallen door de burgemeester, met kennisgeving aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 36:
Deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Hogere
Overheid.

5. Politieverordening begraafplaatsen
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis,
133 en 135 § 2.
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december 1989, 20
september 1998 en 8 februari 2001.
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 april 2008 en 9
december 2011.
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Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van
2 december 2005.
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de
toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten
Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135 § 2 van de
nieuwe gemeentewet, moet instaan voor een goede politie en onder meer de
openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust moet waarborgen.
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen onderworpen zijn aan het
gezag, de politie en het toezicht van de gemeentelijke overheden die er moeten
voor zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen verricht
worden die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat
er geen ontgravingen gebeuren zonder dat daartoe verlof werd verleend.
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de
afmetingen van de graftekens en de aard van de te gebruiken materialen.
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
I. Situering der kerkhoven:
Artikel 1:De gemeente Alken beschikt over de navolgende vijf begraafplaatsen :
- kerk-Centrum : gelegen tussen St. Aldegondislaan en Hoogdorpsstraat
- Centrum : St. Aldegondislaan
- Kouterman : Koutermanstraat
- St. Joris : Schoolstraat
- Terkoest : Parkstraat
II. Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan:
Artikel 2:
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het
grondgebied van de gemeente.
Artikel 3: Diegene die voor de begraving instaat, regelt zo spoedig mogelijk
met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis.
Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Artikel 4: Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende
geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het overlijden, de begraving van nietgecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop volgend de
begraving, de berging of de verstrooiing van de as plaats. Het gemeentebestuur
beslist over dag en uur van de begrafenis, na overleg met de
begrafenisondernemer en/of familie teneinde tot een overeenkomst te komen.
Artikel 5: Tot de kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden
werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging
van het daartoe voorziene doktersattest.
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Bij een balseming moeten de gebruikte thanatochemische stoffen de skelettering
van het lijk binnen tien jaar na het overlijden garanderen.
Een conserverende balseming is enkel toegestaan voor universiteiten van aan de
wetenschap geschonken lichamen in afwachting van het gebruik voor
studiedoeleinden voor universitaire laboratoria. Met het oog op toekomstige
ruiming wordt de plaats geregistreerd waar de gebalsemde lijken begraven zijn.
Als de voorschriften voor internationaal lijkenvervoer dat vereisen, is een
conserverende behandeling toegestaan.
Artikel 6:
De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met
uitzondering van Luxemburg en Nederland) te vervoeren stoffelijk overschot
heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de
toepassing van de wettelijke en de
reglementaire bepalingen nagaat.
Artikel 7:
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten
en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie
beletten, is verboden.
Artikel 8:
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist
na de kisting niet meer geopend worden.

28.06.2012

III. Lijkenvervoer:
A) vervoer van niet-gecremeerde lijken :
Artikel 9:
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen
of op een passende wijze vervoerd worden.
Artikel 10:
a) Het vervoer van een niet-gecremeerde stoffelijk overschot kan plaatsvinden
vanaf het moment dat de behandelend geneesheer of de geneesheer die het
overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat
het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de
volksgezondheid is.
b) In geval van overlijden, wordt voor de begraving van een stoffelijk overschot,
een kosteloze toestemming verleend door de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente waar het overlijden werd vastgesteld.
Artikel 11: Het vervoer van een stoffelijk overschot naar het buitenland is slechts
toegelaten mits toepassing van de vigerende wetgeving.
B) vervoer van gecremeerde lijken :
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de
regels van welvoeglijkheid.
IV. Gemeentelijke begraafplaatsen:
Artikel 12: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving,
de bijzetting in een columbarium of urnenkelder, en de asverstrooiing van :
a) de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er
dood werden aangetroffen;
b) de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of
aldaar dood werden aangetroffen maar die in haar bevolkingsregisters zijn
ingeschreven;
c) de personen begunstigd van een recht op begraving in een geconcedeerd
graf, grafkelder of bijzetting in een geconcedeerde nis of urnenkelder;
d) ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene of zijn nabestaanden een
bijzondere relatie heeft hebben gehad of zullen hebben met de gemeente Alken,
kan de burgemeester toestemming geven tot de begraving op een gemeentelijke
begraafplaats.
e) Elkeen die tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn
laatste wilsbeschikking overgemaakt heeft aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van zijn hoofdverblijfplaats, betreffende de wijze van begraving, bijzetting
of uitstrooiing op de gemeentelijke begraafplaatsen van Alken
Artikel 13: Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke
begraafplaats :
a) moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf
verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of
het gaat om een begraving, een plaatsing van de asurne in het columbarium of
urnenkelder, of een asverstrooiing.
Deze verplichting rust bij de naaste
verwanten of de gemachtigde;
b) zal de lijkwagen het kerkhof oprijden tot aan de begroetingsplaats, waar de
familie de laatste begroeting aan de overledene kan brengen.
De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig
te zijn.
V. Begravingen:
Artikel 14: De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde
uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond,
grafkelders, kindergraven met inbegrip van hetgeen is bepaald in artikel 17 van
deze verordening, urnenkelders alsook voor de plaatsing in de nissen van het
columbarium.
De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de
identiteit wordt vermeld van al de personen die op de begraafplaats zijn
begraven, alsook de datum van de begraving, de sectie en nummer van de
plaats van de grafsteen.
Artikel 15: Er worden op de kerkhoven aparte rijen voorzien voor:
- enkele graven volle grond
- dubbele graven volle grond
- grafkelders
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- urnenkelders
- kindergraven en graven voor levenloos geboren kinderen
- columbariumnissen
Artikel 16: In volle grond worden de stoffelijke overschotten horizontaal
begraven in een afzonderlijke kuil en voldoende diep zodat zich boven de
bovenste doodskist of lijkwade een laag grond bevindt van tenminste 65 cm.
Indien er twee lijken boven elkaar geplaatst worden moet tussen elke kist of
lijkwade een laag grond van ten minste 30 dikte wordt aangebracht.
De afstand tussen de grafkuilen is vastgesteld op 60 cm.
Artikel 17: Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens
nog niet hebben bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle twaalf
weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd.
Deze begraving gebeurt op de voorbehouden ruimte op de gemeentelijke
begraafplaats voor kinderen.
De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen,
minstens twee werkdagen vooraf.
VI. Ontgravingen:
Artikel 18: Behoudens door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen
ontgraving worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de
burgemeester.
Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel
om ernstige redenen.
Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het
retributiereglement.
Alle kosten zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 19: De ontgraving is slechts toegelaten :
a) om een lijk of urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf
naar een geconcedeerd graf;
b) op bevel van de gerechtelijke overheid;
c) wegens een bestuurlijke beslissing op schriftelijke aanvraag.
d) Ontgraving met het oog op crematie wordt slechts toegestaan na
voorafgaandelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag om verlof tot
crematie wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand overgemaakt aan de
heer Procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar het
crematorium of de hoofdverblijfplaats van de overledene is gevestigd, van de
plaats van overlijden of van de plaats waar het stoffelijk overschot begraven is.
e) Bij deze aanvraag voor toestemming dient in voorkomend geval een attest
van registratie in de bevolkingsregisters van de laatste wilsbeschikking van de
overledene inzake de wijze van lijkbezorging gevoegd te worden.
f) De toestemming tot crematie wordt geweigerd of toegestaan door de
Procureur des Konings aan wie de aanvraag tot crematie gericht is.
g) Artikel 20: De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk
te worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de
burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten
steeds volgende beschikkingen worden nageleefd :
a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden worden in overleg met de
dienst van de begraafplaatsen vastgesteld;
b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen
van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden
vooraleer tot de ontgraving wordt overgegaan;
c) het openleggen van het graf of de grafkelder, het lichten van de kist en het
vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente;
h) het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug
sluiten ervan geschieden door de zorgen van de gemeente.
i) Artikel 21: Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30
november (en op maandagen en zaterdagen) geen ontgravingen verricht.
Tijdens de ontgraving moet de begraafplaats gesloten worden.
Er moet tot de ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de
grafmaker, een lid of een afgevaardigde van de familie en een gemachtigde door
de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt.
Zij kunnen de
vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke
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andere maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de
openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager.
Artikel 22: Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het
grondgebied of naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is
het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen
alvorens zij mag vervoerd worden.
Artikel 23: Wanneer na een ontgraving het stoffelijk overschot moet
overgebracht worden naar het buitenland dan zal de aangestelde grafmaker
toezicht houden dat het stoffelijk overschot gelegd wordt in een metalen kist,
welke nadien hermetisch gesloten en op derwijze in een houten kist geplaatst
wordt dat zij er niet in kan bewegen.
VII. Graftekens, bouw- en beplantingswerken – onderhoud der graven:
Artikel 24:Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich
ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of
vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van
de concessiehouder.
De gemeenteraad regelt de uitoefening van dat recht en inzonderheid alles wat
betrekking heeft op de afmetingen van de graftekens en de aard van de te
gebruiken materialen.
Artikel 25: Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen
die door hun vorm, afmetingen, opschriften of aard van de materialen, de
reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.
De graftekens en andere gedenkstenen mogen volgende afmetingen niet
overschrijden: (enkel minimale en maximale afmetingen !)
A. Volwassen graven volle grond - enkel graf en grafkelders:
Opstand
- breedte: min. 70 cm - max. 75 cm
- hoogte: min. 70 cm - max. 75 cm
- dikte: min. 8 cm - max. 10 cm
Voetstuk
- lengte: min. 75 cm - max. 80 cm
- dikte: 10 cm
- breedte: 20 cm
Bodemplaat
- lengte: 100 cm
- dikte: 5 cm
- breedte: 50 cm
B. Volwassen graven volle grond - dubbel graf :
Opstand
- breedte: min. 110 cm - max. 120 cm
- hoogte: min. 70 cm - max. 75 cm
- dikte: min. 8 cm - max. 10 cm
Voetstuk
- lengte: min. 115 cm - max. 125 cm
- dikte: 10 cm
- breedte: 20 cm
Bodemplaat
- lengte: 200 cm
- dikte: 5 cm
- breedte: 50 cm
C. Kindergraven en graven voor levenloos geboren kinderen:
Opstand
- breedte: min. 60 cm - max. 65 cm
- hoogte: min. 60 cm - max. 65 cm
- dikte: min. 8 cm - max. 10 cm
Voetstuk
- lengte: min. 65 cm - max. 70 cm
- dikte: 10 cm
- breedte: 20 cm
Bodemplaat
- lengte: 80 cm
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- dikte: 5 cm
- breedte: 50 cm
De opstand dient 2 cm van de achterzijde van het voetstuk te worden geplaatst.
Het voetstuk dient 10 cm van de achterzijde van de bodemplaat te worden
geplaatst.
De bodemplaat dient op de funderingsbalk te worden geplaatst en moet
aansluitend zijn op de naastliggende bodemplaten.
Er mogen geen grafstenen geplaatst worden van volgende materialen: metaal,
kunststof, hout, metselwerken.
Artikel 26: De grafsteenplaatser is verplicht om de gemeentelijke regie op
voorhand te verwittigen. Hij zal, in overleg met de gemeentelijke diensten, dag
en uur van de plaatsing afspreken en vastleggen. Enkel onder het toezicht van
de gemeentelijke afgevaardigde mogen de graftekens geplaatst worden teneinde
te waarborgen dat de werkzaamheden gebeuren onder de voorwaarden,
opgenomen in deze politieverordening en de eenvormigheid van de
begraafplaatsen te kunnen waarborgen.
Artikel 27: Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de
voor het grafteken bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en
gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de
begraafplaats achtergelaten worden.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de
burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van deze
materialen, op kosten van de overtreder.
Artikel 28:
Indien de grafsteenplaatser zich niet houdt aan de voorgeschreven
afmetingen van de graftekens, bekomt hij een aanmaning om deze binnen de 3
weken aan te passen.
Artikel 29:
Behoudens machtiging van de burgemeester is het ‘s zondags en
op de wettelijke feestdagen alsook vanaf de voorlaatste werkdag van oktober
tot en met 2 november, verboden op de gemeentelijke begraafplaatsen:
a) bouw, beplantings- of aanaardingswerken te verrichten;
b) graftekens te plaatsen;
c) onderhoudswerken aan de graftekens uit te voeren.
Artikel 30: Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt
worden. Kniel-, zit- of bidbanken zijn niet toegelaten.
Artikel 31: Het onderhoud en instandhouding van de grafstenen op de
gemeentelijke begraafplaatsen rust op de belanghebbenden.
De voorliggende strook wordt onderhouden door de gemeentelijke diensten.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt staat vast als het graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of
bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde; die akte blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van de
begraafplaats aangeplakt.
Bij het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling, wordt op bevel van de
burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak en/of tot het wegnemen
van de materialen, op kosten van de betrokkenen.
Bij onmiddellijk gevaar voor de openbare reinheid en veiligheid, zijn de wijze van
bekendmaking en de aan de betrokkenen toegestane termijn voor herstel
vastgesteld in het derde en vierde lid, niet toepasselijk.
Op verzoek van en op kosten van alle nabestaande belanghebbenden kunnen
grafstenen door hen zelf verwijderd worden, in overleg met de gemeentelijke
diensten. Van dit verzoek wordt melding gemaakt in een akte van de
burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft één jaar, voorafgaand aan deze
verwijdering, bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie.
De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 32:
Vóór de inzaaiing met gras op de graven, is het iedereen
toegestaan gedenktekens, kronen, bloemen of planten neer te leggen aan de
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graftekens en graven. Zij mogen echter in geen geval de veiligheid in gedrang
brengen, noch de doorgang belemmeren. De burgemeester of zijn afgevaardigde
zal deze bijhorigheden doen verwijderen van zodra zij de orde, de veiligheid en
de reinheid in het gedrang brengen of het nodige onderhoud verhinderen. Het is
verboden om de bestaande beplantingen te beschadigen of te verwijderen.
Vanaf de inzaaiing met gras op de graven, is het verboden gedenktekens,
kronen, bloemen of planten neer te leggen op de percelen. De bodemplaat van
de grafsteen is voorzien om bloemen of gedenktekens te plaatsen.
Bloemen en planten mogen echter op de grasstrook geplaatst worden vanaf 25
oktober tot 30 november; zij mogen in geen geval worden ingegraven. De
bloemen en planten die na 30 november niet zijn verwijderd, worden door de
gemeentelijke diensten opgeruimd.
Artikel 33:
De bloemen en planten op de graven aangebracht moeten steeds
in goede staat onderhouden worden. Zijn ze afgestorven, dan moeten ze
verwijderd worden.
Bij gebreke hiervan zal de opruiming en het verwijderen der potten geschieden
door de zorgen van het gemeentebestuur.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels,
geheel of ten dele uit breekbaar glas.
Artikel 34:
1. De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk
veertien dagen vóór Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht
gezet of verwijderd worden.
2. De aangevoerde grafstenen of –tekens, die drie werkdagen vóór Allerheiligen
bij de sluiting van de begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door
toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór 10 uur ’s morgens
verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico
en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door
de zorgen van de gemeente.
Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie.
De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van
burgemeester en schepenen.
De voorliggende grasstrook wordt onderhouden door de gemeentelijke diensten.
Artikel 35: Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is bevoegd te zorgen
voor :
a) het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;
b) het uitstrooien van de as;
c) het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder, de urnenkelder of
het columbarium;
d) het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het
vullen van de kuil;
e) het openen en sluiten van (bestaande) grafkelders;
f) het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium.
VIII. Crematie, columbarium, asverstrooiing:
Artikel 36: De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 37: Voor crematie is een toestemming vereist die wordt verleend door de
ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien
dat overlijden in het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad, of door de Procureur
des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het
crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het
overlijden heeft plaatsgehad in het buitenland.
Voor de crematie van een persoon die overleden is in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest wordt met de toestemming tot
crematie gelijkgesteld de machtiging die daartoe wordt verleend door de
overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van een toestemming
tot crematie.
Artikel 38:
§ 1. De asurne van de gecremeerde lijken kan binnen de omheining van de
begraafplaats:
a) worden begraven op de plaats der gewone begravingen;
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b) worden geplaatst in een columbarium in gesloten nissen;
c) worden geplaatst in een urnenkelder;
d) worden geplaatst in een bestaande grafkelder.
§ 2. De as van de gecremeerde lijken kan :
a) worden uitgestrooid op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats
door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde
mag bediend worden;
b) hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt.
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke
bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, van zowel de
echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als
van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een
minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of, indien het om een minderjarige
gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken :
c) worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats.
Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar
domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet
eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist. De
asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie;
d) in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te
worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een
einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor
heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een
begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium/urnenkelder
bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op de aan het
grondgebied van België grenzende territoriale zee.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving
van deze bepalingen.
Met de schriftelijke wilsuiting van de overledene, in de zin van artikel 38 § 2,
tweede lid, van het decreet wordt bedoeld hetzij de kennisgeving van de laatste
wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging, gericht aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand, hetzij een testament.
Met het gezamenlijke schriftelijke verzoek van de betrokken nabestaanden als er
geen geschreven wilsuiting van de overledene bestaat, wordt bedoeld een door
alle betrokken nabestaanden ondertekende verklaring met vermelding van de
naam, voornamen en adres van de nabestaande die de zorg voor de as zal
dragen én van de exacte plaats waar de as van de overledene zal worden
uitgestrooid, begraven of bewaard.
De voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein,
bedoeld in artikel 38 § 2.c, wordt in twee exemplaren opgemaakt.
Eén
exemplaar wordt bijgehouden door de eigenaar van het terrein, het andere door
de nabestaande van de overledene die voor de uitstrooiing of de begraving
zorgt.
§ 3 Onverminderd hetgeen is bepaald in § 1 en 2 kan, op verzoek van de
echtgenoot en de bloed- of aanverwanten, tot en met de tweede graad een klein
gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.
Artikel 39:
De asurne van een gecremeerde, begraven op de plaats der
gewone begravingen, kan te allen tijde op vraag van de nabestaanden, ofwel
verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie.
Voor de opgraving van de urne is de toelating van de burgemeester vereist.
Artikel 40: Zowel op de strooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats
voorbehouden voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen.
Artikel 41: Het plaatsen van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden
of in een geconcedeerde nis in het columbarium of urnenkelder is onderworpen
aan de reglementering betreffende het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen.
Artikel 42: De asurnen hebben een maximale afmeting van :
- hoogte: 35 cm
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- breedte: 20 cm
Nadat de asurne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de
aangestelde van de gemeente afgesloten.
Artikel 43:Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens tien jaar bewaard.
Dergelijk graf mag enkel verwijderd worden nadat gedurende één jaar een
afschrift van de beslissing tot verwijdering, zowel bij het graf als aan de ingang
van de begraafplaats, werd uitgehangen.
Artikel 44: Op de afdekplaat van de columbariumnis of urnenkelder kan de
familie een naamplaat laten bevestigen door het gemeentebestuur.
Deze naamplaten zijn identiek van vorm en materiaal, en moeten bij het
gemeentebestuur worden aangekocht tegen de retributie zoals vermeld in het
retributiereglement. Het gemeentebestuur zal hiertoe de aankoopprocedure
organiseren.
Op deze naamplaat (± 15 X 6,5 cm) zal de familie volgende gegevens laten
aanbrengen: naam en voornaam, geboorte- en overlijdensdatum.
Het aanbrengen op de afdekplaten van foto’s en levensbeschouwelijke of
godsdienstige symbolen zijn vrij.
Artikel 45: Op de strooiweide is een herdenkingszuil geplaatst. Hierop kan op
vraag van de familie een naamplaat bevestigd worden door de gemeentelijke
diensten.
Deze naamplaten zullen identiek van vorm en materiaal zijn, en moeten bij het
gemeentebestuur worden aangekocht tegen de retributie zoals vermeld in het
retributiereglement. Het gemeentebestuur zal hiertoe de aankoopprocedure
organiseren.
Op deze naamplaat (± 20 X 10 cm) zal de familie volgende gegevens laten
aanbrengen: naam en voornaam, geboorte- en overlijdensdatum.
Het aanbrengen op de herdenkingszuil zal door de gemeentelijke diensten
gebeuren.
IX. Politie:
Artikel 46: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk van 8 uur tot 20
uur, behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld.
Artikel 47: Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de
graven geplaatste voorwerpen.
Het kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen
welke op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd
worden.
Artikel 48: Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de
orde of de aan de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen
bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 of bij deze politieverordening;
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 47 wordt al wie de verbodsbepalingen,
vervat in het eerste en het tweede lid, overtreedt uit de begraafplaats gezet.
Artikel 49:
Het is verboden:
a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te
betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;
c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en
afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
d) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die
met de ernst en de stilte der plaats en met de eerbied verschuldigd aan de
doden niet overeenstemt;
e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke
redenen waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester. Deze bepaling
geldt niet voor dienstvoertuigen van funeraria, steenkappers en gemeentelijke
diensten;
f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel
gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en
erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden;
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g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en
de aan de doden verschuldigde eerbied verstoren.
X. Strafbepalingen:
Artikel 50:
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en
526 van het Strafwetboek, worden de inbreuken op de bepalingen van deze
verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen evenals
met een boete van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen
alleen.
XI. Overgangsbepalingen:
Artikel 51: Op de kerkhoven Terkoest, St. Joris, kerk-Centrum en St.
Aldegondislaan is het toegelaten op de graven of concessies, gelegen tussen een
rij grafstenen die geplaatst werden overeenkomstig de vroegere
reglementeringen, soortgelijke grafstenen te plaatsen.
XII. Slotbepalingen:
Artikel 52:
Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste
afkondiging.
Artikel 53:
Elke vorige politieverordening betreffende hetzelfde voorwerp,
wordt door de huidige verordening opgeheven.
Artikel 54: Alle gevallen niet voorzien in de huidige verordening zullen geregeld
worden door het college van burgemeester en schepenen en in hoogdringende
gevallen door de burgemeester met kennisgeving aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 55:
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 56:
Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Bestendige
Deputatie van de provincie Limburg en de Griffies van de Rechtbank van Eerste
Aanleg en aan deze van de Politierechtbank.

6. Verkoop perceel grond, gelegen 'Coosterstraet' Afdeling 1 Sectie B nr. 89t6 voor de
realisatie van een nieuwbouw voor de basisschool Terkoest
Overwegende dat de gemeente Alken eigenaar is van het perceel grond, gelegen
te Alken, “Coosterstraet”, bekend op het kadaster der gemeente Alken, Afdeling
1 Sectie B nr. 89t6, groot vierduizend achthonderd veertig vierkante meter
(4.840 m²);
Overwegende dat dit perceel geschat werd door landmeter Hendrik Appeltans
volgens het schattingsverslag op datum van 21 mei 2012 aan een waarde van
15.488 euro;
Overwegende dat de verkoop onderhands zal plaatsvinden zonder opbod om
reden dat de ontwikkeling van dit gebied volgens het Gemeentelijk RUP Alken
Terkoest gereserveerd wordt voor een nieuwbouw voor de basisschool;
Overwegende dat het Gemeentelijk RUP Alken Terkoest voorlopig werd
vastgelegd door de gemeenteraad in de vergadering van 26 april 2012;
Gelet op de kadastrale bescheiden;
Gelet op de verkoopsbelofte tussen het gemeentebestuur Alken en Vestiging
Alken-Terkoest v.z.w. van 13 juni 2012;
Gelet op de kadastrale bescheiden;
Gelet op artikel 27, artikel 51 en artikel 88 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen;
Gelet op de artikelen 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 houdende bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de verkoop van een perceel grond, eigendom
van de gemeente Alken, gelegen “Coosterstraet”, bekend op het kadaster der
gemeente Alken, Afdeling 1 Sectie B nr. 89t6 aan de Vestiging Alken-Terkoest
v.z.w. voor de prijs van 15.488 euro.
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Artikel 2: Deze ontvangst zal geboekt worden op artikel 930.761.54 van de
buitengewone dienst van de begroting 2012.
Artikel 3: De administratieve akte zal verleden worden door de heer
burgemeester. De burgemeester en secretaris of hun vervangers worden hierbij
gemachtigd de akte van verkoop te ondertekenen.
Artikel 4: De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 5: De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen tegen
kwijting aan de ontvanger van de gemeente Alken bij het verlijden van de
authentieke akte door de burgemeester. Als deze koopsom niet betaald wordt
binnen de vastgestelde termijn zal de koper intrest verschuldigd zijn aan de
verkoper tegen het wettelijk tarief vanaf het verloop van die termijn tot aan de
dag van betaling en dit van rechtswege zonder aanmaning.
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
7. Voorlopige aanvaarding RUP Zonevreemde bedrijven fase II
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, van toepassing sinds
01.09.2009 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 2.2.1 tot en met 2.2.5 en
art. 2.2.13 tot en met 2.2.18 houdende regelgeving omtrent opmaak en
procedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Overwegende dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door
de deputatie Limburg op 14.12.2005, in deel III Bindende bepalingen bepaling
nr. 22 voorziet in het opstellen van een RUP Zonevreemde bedrijven in de
gemeente;
Gelet op art. 7.4.3 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening waarin voorzien is
dat er geen bijzondere plannen van aanleg door de gemeente kunnen opgesteld
worden nadat een eerste gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief is
vastgesteld; dat er enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen worden
opgemaakt;
Gelet op de beslissing van de deputatie Limburg van 21.08.2008 houdende
gedeeltelijke goedkeuring van het RUP Zonevreemde bedrijven fase I waarbij 2
deelplannen, Max pels (Z_24) en Alk-Reizen (Z_28) niet werden goedgekeurd en
in een tweede fase van het RUP dienden opgelost;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29.10.2009 houdende
goedkeuring van de studieopdracht voor aanstelling van een ontwerper voor het
opstellen van het RUP Zonevreemde bedrijven fase II;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
25.08.2010 houdende aanstelling van het studiebureau Soresma, kantoor Genk,
als ontwerper voor het opstellen van het RUP Zonevreemde bedrijven fase II;
Overwegende dat het studiebureau Anteagroup (voorheen Soresma) een
voorontwerp RUP Zonevreemde bedrijven fase II, bevattende een memorie van
toelichting, stedenbouwkundige voorschriften en grafische plannen bestaande
feitelijke toestand en bestemmingsplannen heeft opgemaakt;
Overwegende dat volgens art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse codex ruimtelijke
ordening een uitvoeringsplan in voorkomend geval een overzicht van de
conclusies van het planmilieu-effectenrapport, de passende beoordeling, het
ruimtelijk veiligheidsrapport en ander verplicht voorgeschreven
effectenrapporten dient te bevatten;
Gelet op het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, en later wijzigingen (“planMER-decreet”) en het besluit van de
Vlaamse regering van 12.10.2007 betreffende de milieu-effectrapportage over
plannen en programma’s (“planMER-besluit”);
Gelet op het schrijven van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst
Milieueffectrapportagebeheer, Brussel, van 26.04.2012, waarbij LNE concludeert
dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen
en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;
Overwegende dat uit het advies van de Afdeling Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid , dienst Veiligheidsrapportering, van 12.04.2012, blijkt dat er geen
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veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden, en dat er voor wat het aspect
externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen dient te worden;
Overwegende dat het gemeentebestuur een plenaire vergadering heeft
georganiseerd op 25.04.2012 over het voorontwerp RUP Zonevreemde bedrijven
fase II;
Overwegende dat er een aantal opmerkingen werden geformuleerd in de
adviezen van de betrokken instanties, onder meer van het Agentschap Wegen en
Verkeer, de Afdeling
Duurzame Landbouwontwikkeling, het provinciebestuur en de Afdeling
Ruimtelijke Ordening Limburg;
Gelet op het verslag van deze plenaire vergadering;
Overwegende dat dit verslag naar alle betrokken instanties werd verstuurd op
09.05.2012; dat er tot op heden géén reacties op het verslag zijn gemaakt; dat
de termijn van 14 dagen binnen dewelke kan gereageerd worden op het verslag
ruimschoots verstreken zijn;
Gelet op het ontwerp RUP Zonevreemde bedrijven fase II, opgesteld door het
studiebureau Anteagroup, bevattende memorie van toelichting,
stedenbouwkundige voorschriften en grafische plannen bestaande feitelijke
toestand en bestemmingsplannen, zoals aangepast aan de opmerkingen
gemaakt tijdens de plenaire vergadering of via de ontvangen adviezen van de
betrokken instanties;
Gelet op art. 2.2.14 §1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening waarin
bepaald wordt dat de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voorlopig vaststelt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben;
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1: het ontwerp RUP Zonevreemde bedrijven fase II, opgesteld door het
studiebureau Anteagroup, bevattende memorie van toelichting,
stedenbouwkundige voorschriften en grafische plannen bestaande feitelijke
toestand en bestemmingsplannen wordt voorlopig aanvaard.
Artikel 2: aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht
gegeven het hierboven vernoemd ontwerp RUP Zonevreemde bedrijven fase II te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek en het advies te vragen van de
belanghebbende besturen en instanties.
8. Toelage V.C.T. Terkoest voor schilder- en waterdichtingswerken kleedkamer naast berging.
Gelet op de aanvraag van de vzw voetbalclub V.C.T. Terkoest om schilder- en
waterdichtingswerken van de kleedkamer naast de berging uit te voeren;
Gelet op de geldende regeling terzake voor de verenigingen, waarbij een
gemeentelijke toelage ten bedrage van maximaal 75% voor de werken kan
verleend worden met een maximum dat in de begroting opgenomen is, namelijk
€ 3.750,-;
Overwegende dat de vzw voetbalclub V.C.T. Terkoest bereid is deze werken zelf
uit te voeren of te laten uitvoeren, doch een gemeentelijke buitengewone
toelage vraagt voor de financiering van de nodige materialen en voor de werken
die uitgevoerd dienen te worden door specialisten;
Overwegende dat de renovatiewerken een verrijking van het gemeentelijke
patrimonium zullen betekenen;
Gelet op het reglement voor betoelaging van sportinfrastructuur aan erkende
sportverenigingen dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 26 mei 2000;
Gelet op het door de vzw voetbalclub V.C.T Terkoest ingediend dossier,
samengesteld conform de bepalingen van het gemeentelijk subsidiereglement;
Gelet op het advies van de sportraad inzake de voorgestelde werken;
Gelet op het advies van de gemeentelijke studiedienst;
Overwegende dat blijkens het ingediende dossier de totale kostprijs € 5.748,49
inclusief btw bedraagt, waarvan € 4.311,37 inclusief btw subsidieerbaar is;
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Overwegende dat krachtens het gemeentelijk subsidiereglement de subsidie
binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet
maximaal 75% bedraagt van de in aanmerking komende kosten;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget 2012 onder artikel 764.522.51
(toelage sportverenigingen) een krediet van € 3.750,- is voorzien;
Overwegende dat de vereniging V.C.T. Terkoest over voldoende eigen financiële
middelen beschikt om het project tot een goed einde te brengen;
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt de toekenning aan de vzw voetbalclub V.C.T.
Terkoest van een buitengewone toelage goed ten bedrage van € 3.750,- btw
inclusief die in schijven zal uitbetaald worden à rato van de facturen die de
vereniging zal voorleggen voor de werken en de aankoop van materialen nodig
voor de renovatie van de kleedkamer naast de berging. De werken omvatten
schilder- en waterdichtingswerken. De nodige kredieten zijn voorzien in de
gemeentelijke begroting op artikel 764.522.51 (toelage sportverenigingen).
9. Subsidie voor het aanleggen, instandhouden, onderhouden van poelen
Gelet op onze beslissing van 26 oktober 2001, waarbij het subsidiereglement
inzake aanleg, herstel en instandhouding van poelen goedgekeurd werd;
Gelet op de aanvraag van de heer Roger Coteur, Grootstraat 96, Alken voor de
aanleg van een poel, gelegen te Alken, Leemkuilstraat sectie E perceelnummer
539b;
Overwegende dat uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat voldaan werd aan
de voorwaarden, gesteld in hogergenoemd besluit van de gemeenteraad van 26
oktober 2001;
Gelet op de begroting 2012, waarbij een bedrag van €400 voorzien werd onder
artikel 879 /522 -51;
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1: Volgende subsidie toe te kennen:
Een bedrag van € 185 aan de heer Roger Coteur, Grootstraat 96, Alken voor de
aanleg van een poel, gelegen te Alken, Leemkuilstraat sectie E perceelnummer
539b.
10. Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/04/12 ivm
praktische organisatie van het examen voor coördinator dienst vrije tijd.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2012 waarbij één
voltijdse functie voor vast benoemde coördinator dienst vrije tijd ( A1a-A3a)
wordt open verklaard;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen aangesteld werd
voor de praktische organisatie van het bevorderingsexamen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18
april 2012 waarbij de jury voor het bevorderingsexamen voor coördinator dienst
vrije tijd werd vastgesteld;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat het besluit van het college van
burgemeester en schepenen bekrachtigd wordt door de gemeenteraad;
Met 18 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : de gemeenteraad bekrachtigd het besluit van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 18 april 2012 betreffende de samenstelling van
de jury voor het bevorderingsexamen voor coördinator dienst vrije tijd.
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