24.03.2016
VERSLAG GEMEENTERAAD 24 MAART 2016
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans
en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer,
Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart Jeuris, Peter
Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en
Marina Boussu, raadsleden; Pascal Giesen, secretaris;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Mededeling besluit Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid raadpleging rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming op de
kohierbelastin voor het inzamelen van verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen
2. Vernieuwen bakgoten en schilderen kroonlijsten gemeentehuis.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
3. Aanstellen landmeter-expert voor het opmaken van
schattingsverslagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
4. Gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 111. -Definitieve vaststelling
van de atlas van de buurtwegen en het ontwerp van rooilijnplan.
5. Buitengewoon onderhoud buurtwegen dienstjaar 2016 .- Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
6. Afkoppeling waterloop Rode Poel - Laagdorp. Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en ontwerp.
7. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Vrijstelling van
vergunningsplicht'
8. Vervanging lid Gecoro
9. Overeenkomst Alkense Oogstfeesten.
10. Interne controle
12. Tevredenheidsenquête personeel (geagendeerd door raadslid Paul
Dirickx)
13. Gevolgen kilometerheffing N80 in Alken (geagendeerd door raadslid
Danny Hasevoets)
14. Waarom komt Citymanagement in Alken niet van de grond? Lessen
trekken uit een afgelaste carnavalstoet (door raadslid Frank Deloffer)
15. Aanstelling waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar
De gemeenteraad houdt één minuut stilte ter nagedachtenis aan de
gebeurtenissen in Brussel en meer bepaald voor de verschillende onschuldige
slachtoffers en gewonden.
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Mededeling besluit Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid - raadpleging
rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming op de kohierbelastin voor het inzamelen van
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015, meer bepaalt
hoofdstuk 2, artikel 10);
Overwegende dat alle gezinnen waar het gezinshoofd op 1 januari van het
aanslagjaar een verhoogde tegemoetkoming geniet volgens de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, een vermindering krijgt van € 60 op de
kohierbelasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen;
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Gelet op de aanvraag gericht aan de KSZ om de lijst van personen de recht
hebben op verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging te bekomen;
Gelet op het schrijven van de KSZ van 3 maart 2016;
Overwegende dat de KSZ onze aanvraag onderzocht heeft;
Gelet op het besluit van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid waarbij
het toestemming geeft om mededeling te krijgen van de personen die recht
hebben op vermindering van de kohierbelasting voor het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen;
Gelet op de overeenkomst nr. 16/18 van de KSZ inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeente Alken;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9
maart 2016;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de KSZ om
de lijst van de personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming te
bekomen.
2. Vernieuwen bakgoten en schilderen kroonlijsten gemeentehuis. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegende dat volgende werken dienen uitgevoerd te worden aan het dak van
het gemeentehuis omwille van slijtage:
- de bakgoten en afvoerbuizen vernieuwen
- het aangetast houtwerk vervangen
- de sierlijsten, kroonlijsten en dakkapellen schilderen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen van de bakgoten en
schilderen van de kroonlijsten gemeentehuis” een bestek met nr. 2016/012 werd
opgesteld door de studiedienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 23.140,50
excl. btw of € 28.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op budgetcode GEM/22100007/0119 (actie
1419/001/012/002/001) en GEM/22100007/0119 (actie
1419/001/012/002/024);
Overwegende dat het voorziene krediet indien nodig zal verhoogd worden bij de
volgende budgetwijziging;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
eenparig
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/012 en de
raming voor de opdracht “Vernieuwen van de bakgoten en schilderen van de
kroonlijsten gemeentehuis”, opgesteld door de studiedienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt €
23.140,50 excl. btw of € 28.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget,
op budgetcode GEM/22100007/0119 (actie 1419/001/012/002/001) en
GEM/22100007/0119 (actie 1419/001/012/002/024).
Artikel 4 : Het krediet zal indien nodig verhoogd worden bij de volgende
budgetwijziging.
Artikel 5 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
3. Aanstellen landmeter-expert voor het opmaken van schattingsverslagen. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op het decreet van 10 december 2010 houdende aanstelling van erkende
landmeters door provincies, gemeenten en OCMW’s voor het opmaken van
schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen die worden
gesteld door provincies, gemeenten en OCMW’s.
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Overwegende dat het gemeentebestuur wenst over te gaan tot het aanstellen
van een landmeter voor het uitvoeren van schattingen van onroerende
goederen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een landmeterexpert voor het opmaken van schattingsverslagen.” een bestek met nr.
2016/014 werd opgesteld door de Dienst overheidsopdrachten / patrimonium;
Overwegende dat de raming van de opdracht sterk afhankelijk is van het aantal
en de aard van de uit te voeren schattingen en de uit te voeren
correctiefactoren;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikt over de exact benodigde hoeveelheden;:
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.652,89
excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van één (1)
jaar, waarna de overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt telkens met een
periode van één jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief door de
opzeggende partij drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst. De
opdracht kan maximaal 2 maal verlengd worden met telkens een periode van 1
jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
exploitatiebudget van 2016, op budgetcode GEM/61399999/0050 (actie
1419/001/013/001/001) en in het budget van de volgende jaren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
eenparig
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/014 en de
raming voor de opdracht “Aanstellen van een landmeter-expert voor het
opmaken van schattingsverslagen.”, opgesteld door de Dienst
overheidsopdrachten / patrimonium. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 1.652,89
excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% btw. De raming is sterk afhankelijk van het
aantal en de aard van de uit te voeren schattingen en de toe te passen
correctiefactoren.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (raamcontract).
Artikel 3 : De overeenkomst zal afgesloten worden voor een duur van één (1)
jaar, waarna de overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt telkens met een
periode van één jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief door de
opzeggende partij drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst. De
opdracht kan maximaal 2 maal verlengd worden met telkens een periode van 1
jaar. De maximumduur van het contract bedraagt 3 jaar.
Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget
van 2016, op budgetcode GEM/61399999/0050 (actie 1419/001/013/001/001)
en in het budget van de volgende jaren.
Artikel 5 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
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4. Gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 111. -Definitieve vaststelling van de atlas van de
buurtwegen en het ontwerp van rooilijnplan.
Gelet op de aanvraag van de de heer Ludo Berden en Claes Carla, Pleinstraat
120 te 3570 Alken, d.d. 25 augustus 2015 tot de (gedeeltelijke) verlegging van
de buurtweg/voetweg nr. 111 op de percelen gelegen Ruissenburg en Groot
Puttersveld , kadastraal bekend onder Alken , 1e afdeling, Sie I nrs. 147, 148,
149, 151/a, 152/c, 153/a, 154/a;
Overwegende dat de aanvraag tot verlegging van de buurtweg nr. 111 gedaan
wordt in het kader van het voorkomen van schade aan landbouwgewassen;
Gelet op de opname van de buurtweg nr. 111 in de de atlas van de buurtwegen
van Alken;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van
20 mei 1863, bij de wet van 9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014,
inzonderheid de artikels 27 tot en met 29;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni
2014;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
Gelet op de plannen en bijlagen van landmeter-expert Hendrik Appeltans,
Kattendansstraat 68, 3500 St.-Lambrechts-Herk(Hasselt) d.d. 21 juni 2015,
betreffende de verlegging van sentier nr. 111 en vaststelling van het rooilijnplan,
nl.
- een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen
- een uittreksel uit het kadaster
- topografische kaart
- het verleggingsplan/ontwerp van rooilijnplan;
Gelet op de bijgebrachte verbintenis van de heer Berden Ludo en Claes Carla,
Pleinstraat 120 te 3570 Alken, in dato 25 augustus 2015, houdende
akkoordverklaring om voor deze aanvraag tot verlegging van de buurtweg nr.
111 de kosten verbonden aan de verlegging van de buurtweg op zich te nemen;
Overwegende dat in het algemeen belang de aansluiting met de andere in de
atlas van de buurtwegen opgenomen buurtwegen behouden blijft na de
verlegging;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in dato 17 december 2015
houdende voorlopige goedkeuring van de aanvraag van de heer Ludo Berden en
Carla Claes, Pleinstraat 120 te 3570 Alken betreffende de gedeeltelijke
verlegging van de buurtweg/voetweg nr. 111 en voorlopige vaststelling van het
desbetreffende rooilijnplan (deel) buurtweg nr. 111;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in dato
13 januari 2016, tot het organiseren van een openbaar onderzoek van 19 januari
2016 tot en met 19 februari 2016 en de wijze van aankondiging van dit
openbaar onderzoek;
Gelet op het openbaar onderzoek "de commodo et incommodo" dat heeft plaats
gevonden van 19 januari 2016 tot en met 19 februari 2016;
Gelet op het getuigschrift van bekendmaking van het openbaar onderzoek in
dato 19 februari 2016;
Gelet op het proces-verbaal van de afsluiting van het onderzoek de commodo et
incommodo in dato 19 februari 2016 waaruit blijkt dat volgende
bezwaren/opmerkingen werden ingediend:
- bezwaarschrift van mevr. Anita Keupers en 6 anderen, p.a. Schoolstraat 13A,
3570 Alken(ingediend tegen ontvangstbewijs d.d. 12 februari 2016).
- bezwaarschrift van mevr. Marie-Madeleine Leruth, Gillebroek 25b2, 3570
Alken(ingediend tegen ontvangstbewijs d.d. 15 februari 2016).
- bezwaarschrift van de heer Patrick Vautmans, Bisschopsweyerstraat 32, 3570
Alken(ingediend tegen ontvangstbewijs d.d. 18 februari 2016).
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Overwegende dat het bezwaarschrift van mevr. Anita Keupers en 6 anderen, p.a.
Schoolstraat 13A te 3570 Alken volgende opmerkingen formuleert:
1. Dat er overal een vrije doorgang is van minstens 1 meter:
- Deze opmerking is niet relevant, daar de breedte van 1 meter expliciet en
ondubbelzinnig is opgenomen op het ontwerp van rooilijnplan. De aanvrager
dient deze breedte te respecteren en de verlegging conform dit plan te
realiseren.
2. Dat op de hoeken de doorgang iets breder voorzien wordt opdat er ook met
een fiets, buggy, vlot in één beweging voorbij kan gegaan worden:
- Het betreft hier een opmerking van praktische aard, dewelke niet dwingend
kan opgelegd worden aan de aanvrager daar deze in de aanvraag de bestaande
breedte van te verleggen buurtweg op alle punten respecteert.
3. Dat de beplanting, die nu reeds staat, op gepaste tijdstippen gesnoeid wordt
zodat de vrije doorgang vlot en gemakkelijk gaat ( De reeds aangeplante haag
staat nu 1 jaar en nu zijn er al jonge scheuten die ver over het pad komen.):
- De aanvraag betreft enkel de verlegging van de buurtweg, onderhoudswerken
op en naast het toekomstige traject vormen niet het voorwerp van deze
aanvraag. Het niet voldoende snoeien van de haag in de toekomst is op dit
ogenblik een louter speculatieve veronderstelling. Indien zou blijken dat de
aanvrager de vrije doorgang op eender welk ogenblik niet waarborgt dient hier
op dat ogenblik met de geëigende middelen tegen opgetreden te worden.
4. Dat de voetweg op een degelijke manier vlak gemaakt wordt en de
ondergrond stevig aangelegd wordt:
- De bepalingen uit het wegenrecht geven aan dat het gebruik van elke openbare
weg ongehinderd moet kunnen plaatsvinden. De aanvrager zal dan ook
aangemaand worden om hierop toe te zien en, indien noodzakelijk, de gepaste
maatregelen dienaangaande te treffen.
5. Dat ook de aanpalende landbouwers, of huurders van deze gronden weten dat
deze voetweg duidelijk gerespecteerd dient te worden en niet versmald of
beschadigd mag worden:
- Deze aanvraag tot verlegging van een buurtweg werd openbaar gemaakt
conform de wettelijke voorschriften en bepalingen. Deze procedure volstaat
wettelijk gezien wat betreft de informatieplicht naar eigenaars en omwonenden.
6. en 7. Deze punten opgenomen in het bezwaarschrift betreffen enkel vragen
naar het bestuur en houden geen bezwaar in en worden derhalve niet in
overweging genomen.
Overwegende dat het bezwaarschrift van mevr. Marie-Madeleine Leruth,
Gillebroek 25b2, 3570 Alken formuleert dat er over de hele lijn bezwaar tegen
deze gedeeltelijke verlegging van de buurtweg nr. 111 wordt aangetekend,
zonder dat er een motivatie of reden tot bezwaar wordt aangegeven:
- Zonder aangetoond belang of motivatie kan dit bezwaar niet beoordeeld
worden en derhalve ook niet in overweging genomen worden.
Overwegende dat het bezwaarschrift van de heer Patrick Vautmans,
Bisschopsweyerstraat 32 te 3570 Alken, de opmerking formuleert dat de huidige
buurtweg nr. 111 nu een doorgang van minstens 3 meter heeft en de aanvrager
slechts 1 meter breedte voorziet op zijn eigendom en er verondersteld wordt dat
de resterende last van 2 meter breedte op de aangrenzende percelen zal
geplaatst worden. Er wordt verder in het bezwaarschrift voorgesteld dat de
aanvrager zijn aanwezige haag op zulkdanige wijze verplaatst dat er voldoende
ruimte is om een minimum doorgang van 3 meter te waarborgen:
- In de atlas van de buurtwegen staat de buurtweg nr. 111 aangegeven met een
breedte van 1 meter. De aanvrager van de verlegging van de buurtweg
respecteert deze breedte bij de verlegging. De huidige breedte van 3 meter
betreft een ontstane privaatrechterlijke erfdienstbaarheid van doorgang over een
ruimere breedte. Rechtspraak terzake geeft aan dat de breedte van de buurtweg
in de Atlas van de buurtwegen enkel rechtsgevolgen heeft voor de daarin
vermelde breedte en niet voor de ruimere breedte waarover de weg wordt
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gebruikt. Een eventuele privaatrechterlijke erfdienstbaarheid van doorgang op
het nieuwe tracé van de buurtweg wordt niet behandeld binnen de huidige
procedure;
Overwegende dat de ingediende bezwaarschriften omwille van hiervoor
aangehaalde redenen niet kunnen weerhouden worden;
Overwegende dat de gevraagde verlegging van het gedeelte van de buurtweg nr.
111 als aangevraagde optie kan aanvaard worden;
Overwegende dat de aanvraag gunstig wordt geadviseerd omwille van het
behouden van het algemeen belang;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op artikel 43, § 2, 12° van het gemeentedecreet, waarmee het stellen van
daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen wordt
toegewezen aan de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben;
Besluit
eenparig
Artikel 1 : De gemeenteraad doet uitspraak over de tijdens het openbaar
onderzoek van het door de gemeenteraad in dato 17 december 2015 voorlopig
aanvaarde rooilijnplan van de (gedeeltelijke) verlegging van buurtweg nr. 111
ingediende bezwaarschriften van:
- mevr. Anita Keupers en 6 anderen, p.a. Schoolstraat 13A, 3570
Alken(ingediend tegen ontvangstbewijs d.d. 12 februari 2016).
- mevr. Marie-Madeleine Leruth, Gillebroek 25b2, 3570 Alken(ingediend tegen
ontvangstbewijs d.d. 15 februari 2016).
- de heer Patrick Vautmans, Bisschopsweyerstraat 32, 3570 Alken(ingediend
tegen ontvangstbewijs d.d. 18 februari 2016).
De ingediende bezwaarschriften worden niet aanvaard omwille van hierboven
aangehaalde overwegingen en redenen.
Artikel 2 : De gemeenteraad stelt voor om in het algemeen belang de
buurtweg/voetweg nr. 111 in de atlas van de buurtwegen van Alken gedeeltelijk
te verleggen zoals aangegeven op de bijgevoegde plannen opgemaakt door
landmeter-expert Hendrik Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 St.
Lambrechts-Herk (Hasselt) in dato 21 juni 2015.
Artikel 3 : De nieuwe ontwerp-rooilijn van de buurtweg/voetweg 111 in de atlas
van de buurtwegen van Alken, zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp
van rooilijnplan, opgemaakt door landmeter-expert Hendrik Appeltans,
Kattendansstraat 68 te 3500 St. Lambrechts-Herk (Hasselt) in dato 21 juni
2015, wordt definitief vastgesteld.
Artikel 4 : De deputatie van de provincie Limburg zal verzocht worden om te
beslissen over deze (gedeeltelijke) verlegging van de rooilijn van de
buurtweg/voegweg nr. 111 uit de Atlas van de Buurtwegen van de gemeente
Alken en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan.
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het
uitvoeren van dit besluit.
5. Buitengewoon onderhoud buurtwegen dienstjaar 2016 .- Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Buitengewoon onderhoud
buurtwegen dienstjaar 2016” een bestek met nr. 2016/013 werd opgesteld door
de studiedienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €
131.759,80 excl. btw of € 159.429,36 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
open aanbesteding;
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Provincie
Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, en dat deze subsidie wordt
geraamd op € 5.178,56;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2016, op budgetcode GEM/22400007/0200 (actie
1419/001/007/002/002);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
eenparig
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/013 en de
raming voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud buurtwegen dienstjaar
2016”, opgesteld door de studiedienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt €
131.759,80 excl. btw of € 159.429,36 incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open
aanbesteding.
Artikel 3 : Voor de verkeersluwe wegen gelegen binnen het toeristisch
fietsroutenetwerk wordt de hoogst mogelijke subsidie aangevraagd worden bij
de subsidiërende instantie Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500
Hasselt.
Artikel 4 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt
op nationaal niveau.
Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2016, op budgetcode GEM/22400007/0200 (actie 1419/001/007/002/002).
Artikel 6 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud buurtwegen dienstjaar
2016” de eventuele meerwerken goed te keuren en dit ten belope van maximum
10 % van het toewijzingsbedrag.
Artikel 7 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
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6. Afkoppeling waterloop Rode Poel - Laagdorp. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en ontwerp.
Bespreking tijden de raad:
Schepen André Vanhex licht het dossier toe. Raadslid Paul Dirickx stelt zich
vragen bij de uitvoering van de werken. De gecommuniceerde planning van de
start der werken was immers het voorjaar 2016. Tevens stelt raadslid Paul
Dirickx dat in het voorliggende plan de oppervlakte van het plein vermindert, dat
er minder parkeerplaatsen aanwezig zijn dan vandaag en dat de shelter niet in
het voorziene krediet is opgenomen. Ook het open leggen van de beek vindt hij
niet terug in dit plan.
Schepen André Vanhex antwoordt dat Aquafin de regierol vervult en de
gemeente afhankelijk is van hun timing en planning. De shelter is niet voorzien
en gelet op de mogelijke uitvoering in 2017 zal dit bij de opmaak van het budget
2017 besproken worden. Het plein is kleiner dan voorheen omdat het open
leggen van de Herk pas kan bekeken worden nadat de nodige
afkoppelingswerken plaatsgevonden hebben.
Raadslid Danny Hasevoets is tevreden dat de heraanleg van het laagdorp
plaatsvindt maar uit serieuze bedenkingen bij de gevolgen van de knip in de
Koutermanstraat. Hij meent dat de problemen op de Stationsstraat niet mogen
geminimaliseerd worden en dat de installatie van verkeerslichten zijn impact zal
hebben op het aankoopgedrag van inwoners, op de verkeersveiligheid en de
horeca in Alken.
Schepen André Vanhex stelt dat het verkeer dat de Koutermanstraat gebruikt
hoofdzakelijk doorgaand verkeer is, dat de verkeerslichten in de Stationsstraat
enkel op drukke momenten zullen actief zijn en dat de verkeersveiligheid voor de
fietser, de bezoekers en de kinderen aan de speeltuin De Alk toeneemt.
Schepen Cindy Vandormael meldt dat ze binnenkort een overleg met AWV heeft
waar ze de diverse bezorgheden zal bespreken en koppelt volgende maand terug
aan de raadsleden.
Aansluitend vond de stemming plaats.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma
2008 en het technisch plan dient over te gaan tot uitvoering van het project
22.111 “Afkoppeling waterloop Rode Poel”;
Overwegende dat de gemeente Alken gelijktijdig volgende werken wenst uit te
voeren: herinrichting plein Laagdorp;
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Overwegende dat Infrax gelijktijdig volgende werken wenst uit te voeren:
L215205A Afkoppeling Rode Poel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 augustus 2015 houdende
goedkeuring van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente
Alken, Aquafin en Infrax voor het project “Afkoppeling waterloop Rode Poel –
Laagdorp”;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek en
plannen (bestek projectnummer 226 760) werd opgesteld door de ontwerper,
Sweco Belgium, Stationsstaat 51, 2800 Mechelen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €
1.730.029,15 excl. btw of € 1.848.588,15 incl. btw als volgt ten laste van:
- Aquafin: € 1.038.006,50
- Infrax: € 127.456,00
- gemeente Alken: € 564.566,65 excl. btw of € 683.125,65 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
open aanbesteding;
Overwegende dat Aquafin zal optreden als opdrachtgevend bestuur om in
gezamenlijke naam op te treden bij de procedure, de sluiting en de uitvoering
van deze opdracht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
meerjarenplan 2014-2019, op budgetcode GEM/22400007/0200 (actie
1419/001/006/001/001);
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende
budgetwijziging;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben;
Besluit
13 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
8 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois en Marina Boussu
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met projectnummer
226760 en de raming voor de opdracht “Afkoppeling waterloop Rode Poel Laagdorp”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, Stationsstraat 51 te
2800 Mechelen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op €
1.730.029,15 excl. btw of € 1.848.588,15 incl. btw als volgt ten laste van:
- Aquafin: € 1.038.006,50
- Inrax: € 127.456,00
- gemeente Alken: € 564.566,65 excl. btw of € 683.125,65 incl. btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open
aanbesteding.
Artikel 3 : Aquafin zal optreden als opdrachtgevend bestuur om in gezamenlijke
naam op te treden bij de procedure, de sluiting en de uitvoering van deze
opdracht.
Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 20142019, op budgetcode GEM/22400007/0200 (actie 1419/001/006/001/001).
Artikel 5 : Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.
Artikel 6 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Afkoppeling waterloop Rode Poel - Laagdorp” de
eventueel noodzakelijke meerwerken goed te keuren en dit ten belope van
maximum 10 % van het gunningsbedrag.
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Artikel 7 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
Artikel 8 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- Sweco Belgium, Stationsstraat 51, 2800 Mechelen
- Infrax, Koning Albert II-laan, 1030 Brussel.
7. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Vrijstelling van vergunningsplicht'
• Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, van toepassing sinds
01/09/2009 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 2.3.1 tot en met art.
2.3.3;
• Gelet op art. 4.4.1§3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij
gesteld wordt: “De gemeenteraad kan in een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening de lijst vaststellen van de bijzondere
plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en
verkavelingsvergunningen, of delen ervan, waarbinnen de volgende zaken
niet worden beschouwd als strijdig met de voorschriften:
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, op
voorwaarde dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies
hoofdzakelijk vergund zijn.”
• Gelet op het feit dat dergelijke onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk
vergunde constructie alle werken kunnen omvatten, andere dan
stabiliteitswerken, die het gebruik van een constructie voor de toekomst
ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van
geërodeerde of versleten materialen of onderdelen, zoals bepaald in art.
4.1.1, 9° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
• Gelet op het feit dat dergelijke handelingen die vrijgesteld zijn van de
vergunningsplicht alle werken omvat die in het ‘Besluit van de Vlaamse
Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is’ omvat, zoals: het plaatsen van
een carport (onder voorwaarden betreffende oppervlakte, inplanting, …),
het aanleggen van de strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar een
gebouw; de plaatsing van seizoensgebonden, niet-overdekte terrassen bij
horecazaken, …
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
• Gelet op het feit dat er van deze vrijstellingen van stedenbouwkundige
vergunning geen gebruik kan gemaakt worden indien de voorschriften
van bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen van toepassing zijn;
• Gezien er voor heel wat van deze van vergunning vrijgestelde
handelingen binnen een goedgekeurde verkaveling, een bijzonder plan
van aanleg of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dikwijls een
wijziging van de voorschriften noodzakelijk is, hetgeen een vrij
uitgebreide administratieve procedure betreft;
• Gelet op de voorlopige vaststelling van de verordening 'Vrijstelling van
vergunningsplicht' door het college van burgemeester en schepenen op
20/01/2016;
• Gelet op het gunstig advies van de Gecoro van 03/02/2016;
• Gelet op het gunstig advies van Ruimte Vlaanderen van 19/02/2016.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De hiernavolgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
'Vrijstelling van vergunningsplicht' wordt goedgekeurd en zal ter goedkeuring
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gezonden worden naar de deputatie van de provincie Limburg en zal vervolgens
in overeenstemming met de regelgeving inzake ruimtelijke ordening
bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. De verordening treedt in
werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Vrijstelling van
vergunningsplicht':
'Binnen de gemeente Alken wordt conform de mogelijkheid vermeld in art.
4.4.1§3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een lijst vastgesteld van de
bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en
verkavelingsvergunningen waarbinnen de volgende zaken niet worden
beschouwd als strijdig met de voorschriften:
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat
de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund
zijn.
Deze lijst omvat:
- alle huidige goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg;
- alle huidige en toekomstig goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
- alle huidige en toekomstige niet-vervallen verkavelingsvergunningen.'
8. Vervanging lid Gecoro
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, in werking op 01.09.2009, en
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 1.3.3 waarin bepaald wordt dat de
gemeenteraad de leden van de gemeentelijke commissie ruimtelijke (Gecoro)
ordening benoemt;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28.02.2013 waarbij de
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening wordt samengesteld uit dertien
leden, waarvan acht vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en
vijf deskundigen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29.08.2013, waarbij onder meer
dhr. Cipriani Renato als plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding
“werknemers” wordt benoemd;
Gelet op de beslissing van de deputatie Limburg van 25.09.2013, houdende de
goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 29.08.2013;
Gelet op het schrijven van de vereniging ACV/ABVV van 25.02.2016, waarbij zij
dhr. Plaisier Nicky, Smisveld 3 te 3832 Ulbeek voorstellen als plaatsvervangend
lid voor de Gecoro ter vervanging van dhr. Cipriani Renato;
Overwegende dat er maximum negen leden van hetzelfde geslacht mogen
zetelen in de Gecoro, conform artikel 1.3.3 §6 van de Vlaamse Codex;
Overwegende dat het evenwicht man/vrouw door de aanstelling van dhr. Plaisier
nog steeds in evenwicht is en voldoet aan artikel 1.3.3 §6 van de Vlaamse
Codex;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Plaisier Nicky wordt als plaatsvervangend lid benoemd voor de
maatschappelijke geleding "werknemers".
Artikel 2: Dit besluit wordt ter kennisname overgemaakt aan de Deputatie van
de provincie Limburg.
9. Overeenkomst Alkense Oogstfeesten.
Gelet op het feit dat de Alkense Oogstfeesten het grootste evenement is dat op
Alkense bodem georganiseerd wordt.
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Gelet op het feit dat een groeiend evenement ook een groeiende onkostencurve
heeft.
Overwegende dat de Alkense Oogstfeesten Alken op de kaart zetten.
Overwegende dat de toekomst van de Alkense Oogstfeesten gegarandeerd moet
kunnen worden en dat een financieel duwtje in de rug hieraan zal bijdragen.
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien moeten worden bij de
eerstvolgende begrotingswijziging.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de overeenkomst die werd opgesteld tussen
het gemeentebestuur van Alken en de organisatie van de Alkense Oogstfeesten,
zijnde de vzw Vrienden van het Belgisch trekpaard, als volgt goed:
Omschrijving van het onderwerp
De vzw Vrienden van het Belgisch trekpaard treedt op als organisator van het
evenement genaamd “De Alkense Oogstfeesten”. Dit evenement zal jaarlijks
georganiseerd worden op Alkense bodem tijdens het weekend van de eerste
zondag van augustus en dit op de landbouwpercelen waar de activiteit jaarlijks
op doorgaat, zijnde de percelen gelegen aan de Eikenbosweg te Alken.
De gemeente Alken biedt financiële, logistieke en administratieve ondersteuning
aan de vzw Vrienden van het Belgisch trekpaard onder bepaalde voorwaarden.
Voorwaarden
Het gemeentebestuur zorgt voor:
- het jaarlijks vergunnen van het evenement “De Alkense Oogstfeesten” op
voorwaarde dat de organisator in orde is met alle veiligheidsvoorschriften van
brandweer en politie en de nodige verzekerings- en keuringsattesten kan
voorleggen.
- het ontlenen van de gemeentelijke materialen (nadar, vlaggenmasten,
vlaggen, afvalcontainers, toiletwagen, standpijp, geluidsmeter,
podiumelementen). De organisator voorziet zelf in het transport van deze
materialen en er moet een waarborg betaald worden volgens het geldende
reglement.
- het bekomen van extra materialen via omliggende gemeentebesturen en dit
volgens beschikbaarheid. De organisator dient zelf in te staan voor het transport
van deze materialen. Indien bepaalde materialen niet voorradig zijn moet de
organisatie zelf instaan voor de huur.
- een financiële ondersteuning van €3000-, gestort op bankrekening van de vzw.
Vzw De vrienden van het Belgisch trekpaard garandeert:
- dat het evenement “De Alkense Oogstfeesten”, minstens gedurende de
geldigheid van deze overeenkomst, op Alkense bodem georganiseerd wordt en
dit in zijn bestaande vorm op de huidige locatie.
- dat de gemeente Alken als zijnde één van hoofdpartners van het evenement
“De Alkense Oogstfeesten” wordt vermeld en dat het gemeentelijk logo op alle
propagandamiddelen wordt opgenomen.
- de mogelijkheid voor het gemeentebestuur om een promotiestand te plaatsen
op het terrein en dit tijdens de volledige duur van het evenement.
- dat de materiaallijst van de benodigde materialen ten laatste op 1 maart voor
de editie van dat jaar wordt ingediend
Duur
Deze overeenkomst start met de editie in het jaar 2016 en is geldig voor de duur
van 3 opeenvolgende edities (2016 - 2017 - 2018).
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Deze overeenkomst kan ook beëindigd worden in geval van bedrog, wanbetaling,
grove of opzettelijke fout, ernstige nalatigheid of faillissement van één van beide
partijen. In geval van dergelijke beëindiging, per aangetekende brief bekend
gemaakt aan de andere partij, zal deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd
worden, zonder termijn noch (schade)vergoeding .
Vergoeding
De vastgelegde vergoeding (artikel 2) zal na het evenement door het
gemeentebestuur van Alken betaald worden op rekeningnummer van de vzw
Vrienden van het Belgisch trekpaard.
Geschillen
Beide partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen bij een
onenigheid. Als beide partijen niet tot een consensus komen zal het geschil
beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt goed dat de nodige kredieten, zoals
opgenomen in de overeenkomst, voorzien worden bij de eerstvolgende
begrotingswijziging.
10. Interne controle
Gelet op artikel 100, §1 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat het
interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na
overleg met het managementteam;
Gelet op artikel 100, §1 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat het algemene
kader van het interne controlesysteem onderworpen is aan de goedkeuring van
de gemeenteraad;
Gelet op artikel 101 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de
gemeentesecretaris jaarlijks de evolutie van het interne controlesysteem
meedeelt aan de gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen;
Besluit
eenparig
Artikel 1: In toepassing van artikel 101 van het gemeentedecreet neemt de
gemeenteraad kennis van het jaarlijks rapport van de gemeentesecretaris over
de organisatie en de werking van het intern controlesysteem.
12. Tevredenheidsenquête personeel (geagendeerd door raadslid Paul Dirickx)
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Paul Dirickx licht zijn punt toe. De burgemeester Marc Penxten en de
gemeentesecretaris Pascal Giesen geven een overzicht van de stand van zaken.
Dit zal ook aan alle raadsleden bezorgd worden.
13. Gevolgen kilometerheffing N80 in Alken (geagendeerd door raadslid Danny Hasevoets)
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Danny Hasevoets licht zijn punt toe. Schepen Cindy Vandormael
antwoordt dat de gemeenteraad in 2006 een gunstig advies gegeven heeft
m.b.t. het voorstel van ministrieel besluit tot invoering van een
tonnagebeperking. Intussen werd de vraag aan AWV gesteld of er effectief een
ministrieel besluit genomen werd. Tevens is dit ook opgenomen in het
gemeentelijk mobiliteitsplan dat gekend is bij AWV. De schepen belooft de
gemeenteraad op de hoogte te houden.
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14. Waarom komt Citymanagement in Alken niet van de grond? Lessen trekken uit een
afgelaste carnavalstoet (door raadslid Frank Deloffer)
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. De burgemeester Marc Penxten
overloopt een aantal acties die genomen werden zoals de oprichting van een
ondernemersraad, de oprichting van de vzw inzake de promotie van de
cadeaubons, de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’ waar diverse handelaars
zelf ook prijzen hebben toegevoegd en de Omloop van de fruitstreek die in 2016
zal plaatsvinden. De paasactie vindt inderdaad niet plaats in 2016 en er zal
onderzocht worden welke de redenen zijn.
Raadslid Frank Deloffer meent dat dit slechts losse flodders zijn en mist een
visie. De slogan ‘Brouwen aan de toekomst’ is zeer goed maar hij mist een
duurzaam beleid.
Aansluitend gaat de gemeenteraad verder in geheime zitting.
15. Aanstelling waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar
Gelet op het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19/05/2000 tot vaststelling
van de
voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van
ruimtelijke
ordening te kunnen worden aangesteld, en in het bijzonder op artikel 21;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
09/07/2014, bekrachtigd door het besluit van de gemeenteraad van 28/08/2014
waarbij Pascal Giesen en Rolande Iliaens worden aangesteld als waarnemend
stedenbouwkundige ambtenaar;
Overwegende dat Pascal Giesen en Rolande Iliaens voor maximaal 18 maanden
konden aangesteld worden als waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar;
Overwegende dat het niet wenselijk is deze aanstellingen te vernieuwen;
Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van
10/11/2015 en van 09/12/2015 waarbij Anne Hermans, met ingang van
01/02/2016 aangesteld wordt als deskundige ruimtelijke ordening;
Overwegende dat het wenselijk is om Anne Hermans aan te stellen als
waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar voor de maximale duur van 18
maanden, of tot het einde van haar tewerkstelling bij het gemeentebestuur van
Alken;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Anne Hermans, deskundige ruimtelijke ordening, wordt met ingang
van 01/04/2016, aangesteld als waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar
voor de duur van maximum 18 maanden of tot het einde van haar tewerkstelling
bij het gemeentebestuur van Alken.
Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Igor Philtjens

15

