27.10.2016
VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, 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;
Verontschuldigd: Ingrid Loix, schepen;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Aanleg riolering, wegenis en infrastructuurwerken bij het project
verkaveling "Papenakker" in het RUP Kerkveld.
2. Aanleg en onderhoud beplanting Grootstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
3. Ontwikkelen nieuw logo gemeente Alken. Goedkeuren lastvoorwaarden
en gunningswijze.
4. Opmaak en drukken gemeentelijke publicaties. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
5. Drukwerk gemeentelijke publicaties (flyers, folders, ...) 2017-2019.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
6. Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeerafvaardiging
7. CD&V Alken vraagt stopzetting onderzoek en invoering van een
waarborgregeling bij het toekennen van bouwvergunningen
(toegevoegd door raadslid Deloffer)
8. Brouwen aan de toekomst (toegevoegd door raadslid Boussu)
9. CD&V vraagt naar bestemming van belastinggelden huis aan huis
reclame (toegevoegd door raadslid Dirickx)
10. Toestand kunstgrasplein KWS: wat met het gezondheidsrisico
(toegevoegd door raadslid Deloffer)
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Aanleg riolering, wegenis en infrastructuurwerken bij het project verkaveling
"Papenakker" in het RUP Kerkveld.
Bespreking tijdens de raad:
Schepen André Vanhex licht het project toe. De goedkeuring van het
wegenisdossier behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, evenals de
verkeersregeling op een later moment. De goedkeuring van de verkaveling
behoort tot de bevoegdheid van het College van burgemeester en schepenen.
Deze beslissing kan pas genomen worden nadat het wegenisdossier door de
gemeenteraad aanvaard werd. Ten opzicht van het vorige dossier zijn er 2
wijzigingen doorgevoerd.
Raadslid Frank Deloffer duidt op het eigendomsrecht van de percelen en het feit
dat de ontwikkelaar niet eigenaar zou zijn van alle percelen die in het
wegenisdossier aan bod komen.
Raadslid Benny Vreven vraagt naar de uitvoering en het statuut van het fietsvoetpad aan het Rode Kruisplein en het feit dat er geen grachten voorzien zijn.
Schepen André Vanhex antwoordt dat de ontwikkelaar op zijn kosten de fietsvoetverbinding zal aanleggen en dit op openbaar domein. Verder wordt er
gewerkt met open buffers en zijn er geen grachten voorzien.
Het wegenisdossier is verder opgemaakt rekening houdende met de adviezen
van de verkeerscommissie.
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Raadslid Danny Hasevoets stelt verder nog voor om de inbuizing van de
afwatering te controleren via een camera onderzoek en om de gracht terug op
en te leggen. Schepen André Vanhex licht toe dat de beide vragen reeds in
onderzoek zijn bij Infrax.
Aansluitend ging de gemeenteraad over tot de stemming. De Cd&v fractie zal
zich onthouden omwille van de onduidelijke eigendomstoestand in dit dossier en
de mogelijke juridische gevolgen die hieruit voortvloeien.
Gelet op de door de bvba Deveux Projects, Molenstraat 24 te 3570 Alken en de
cvba AARO-TOPO, Sint-Truidersteenweg 17 te 3540 Herk-de-Stad,
gevolgmachtigd door de eigenaars van het gebied gelegen Kerkveld te Alken,
ingediende verkavelingsaanvraag voor de percelen gelegen te ALKEN ter streke "
Kerkveld ", op het kadaster bekend onder Alken, afdeling 2, sectie F
perceelnummers 739/L/deel, 747/M/deel, 746/B/deel, 733/P/deel, 733R/deel,
733H/deel, 746E/deel, 748P2/deel, 728D/deel, 728C/deel, 727/A/deel,
726/B/deel, 725/B/deel, 748/W2/deel, 730/W2/deel, 742/G/deel, 745/D/deel,
743/D/deel, 739/K/deel, 742/K/deel, 739/P/deel, 742/N/deel, 739/N/deel,
744/E/deel, 748/V2, 733/M/deel, 739/H4/deel, 739M/deel en 728B/deel,
733/N/deel, 747/R/deel, 747/P/deel, 729/deel, gelegen binnen het RUP
Kerkveld.
Gelet op de ingediende aanvraag tot wijziging van de verkavelingsaanvraag voor
de percelen Alken, Afdeling 2, Sie F perceelsnummers 745/D, 744/E/deel en
743/D/deel, naar aanleiding van opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek
en het niet akkoord komen tussen de verschillende partijen;
Gelet op de herroeping van de volmacht ondertekend op 18 juni 2016 en nieuwe
volmacht d.d 28 september 2016 voor de percelen Alken, Afdeling 2, Sie F
perceelsnummers 745/D, 744/E/deel en 743/D/deel, naar aanleiding van
opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek en het niet akkoord komen tussen
de verschillende partijen;
Overwegende dat voor de realisatie van het nieuwe verkavelingsproject
"verkaveling Papenakker" aldus wegen-en rioleringswerken en aanleg van
nutsvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden, die later, na de definitieve
aanvaarding ervan, overgedragen zullen worden aan de gemeente Alken en de
respectievelijke nutsmaatschappijen;
Overwegende dat de verkavelaar de bvba Deveux Projects, Molenstraat 24 te
3570 Alken en de cvba AARO-TOPO, Sint-Truidersteenweg 17 te 3540 Herk-deStad wensen over te gaan tot het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken
(aanleg wegenis, riolering en uitrustingswerken) tot realisatie van het project
"Verkaveling Papenakker";
Gelet op de verleende volmachten van de eigenaars van het gebiedsomschrijving
van de ingediende verkavelingsaanvraag “verkaveling Papenakker” aan de bvba
AARO-TOPO met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 17,
vertegenwoordigd door de heer ir. Kurt Vanerum, teneinde al het nodige te doen
voor het bekomen van een nieuwe verkavelingsvergunning en de
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van wegenis en
infrastructuurwerken met betrekking tot de gronden binnen het RUP Kerkveld
“Verkaveling Papenakker”;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29/05/2009 betreffende de
dossiersamenstelling van de aanvraag van een verkavelingsvergunning,
inzonderheid artikel 4;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
artikels 2 en 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzonderheid artikel 4.2.25;
Gelet op het door het studiebureel AARO-TOPO, Sint-Truidersteenweg 17 te
3540 Herk-de-Stad onder projectnummer 2014/M012 opgemaakte bestek,
plannen (inhoudsplan en liggingsplan, wegenisplan, rioleringsplan, lengteprofiel
1 en 2, dwarsprofieltypes, lengteprofiel Bapenakkerbeek) en opmetingsstaat nr.

2

27.10.2016
2014/M012 15/5496 met raming der werken betreffende de aanleg van wegenis
en riolering in de verkaveling "Papenakker” in het RUP Kerkveld te Alken;
Overwegende dat het voorziene wegenisontwerp voldoet aan het typebestek 250
voor de wegenbouw (versie 3.1.);
Gelet op het door het studiebureel AARO-TOPO, Sint-Truidersteenweg 17 te
3540 Herk-de-Stad in dato 29/09/2016 opgemaakte verkavelingsplan
2014/M012 (versie 9.57) en rooilijnplan nr. 2014/M012 (versie 2) betreffende de
verkaveling Papenakker;
Overwegende dat op het voormelde rooilijnplan de zones aangeduid staan die
later kosteloos overgedragen zullen worden naar het openbaar domein van de
gemeente Alken;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “ Kerkveld” zoals
goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie Limburg in dato 31 maart
2016;
Gelet op het advies van de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer
d.d. 09 mei 2016;
Overwegende dat de kostprijs en de uitvoering van de infrastructuurwerken en
de werken en de aanleg of uitbreiding van de noodzakelijke nutsvoorzieningen
ten laste worden gelegd van de opdrachtgevers de bvba Deveux Projects,
Molenstraat 24 te 3570 Alken en de cvba AARO-TOPO, Sint-Truidersteenweg 17
te 3540 Herk-de-Stad;
Overwegende dat met het oog op de latere kosteloze overdracht voor inlijving
van deze infrastructuur bij het openbaar domein dit project dient opgevolgd en
goedgekeurd te worden door het gemeentebestuur;
Gelet op de verklaring in dato 14/06/2016 van de heren Dirk Deveux (Deveux
Projects bvba) en Kurt Vanerum (Atreon bvba) betreffende de gratis overdracht
van de infrastructuurwerken in de "verkaveling Papenakker" naar het openbaar
domein;
Gelet op de "ontwerp-overeenkomst voor het uitvoeren van infrastructuurwerken
in de verkaveling Papenakker”, zoals opgemaakt door de gemeentellijke
administratie;
Gelet op het akkoord d.d. 14/06/2016 van de heren Dirk Deveux (Deveux
Projects bvba) en Kurt Vanerum (Atreon bvba) met de ontwerp-overeenkomst
voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in de verkaveling Papenakker en de
gratis overdracht wegzate en infrastructuurwerken naar het openbaar domein;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 117;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
14 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Cindy
Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven, Bart Jeuris,
Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de
Sande en Igor Philtjens
6 onthoudingen: Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys,
Alex Dubois en Marina Boussu
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het door het studiebureel AARO-TOPO,
Sint-Truidersteenweg 17 te 3540 Herk-de-Stad onder projectnummer
2014/M012 (versie 9.57) opgemaakte bestek, plannen (inhoudsplan en
liggingsplan, wegenisplan, rioleringsplan, lengteprofiel 1 en 2, dwarsprofieltypes,
lengteprofiel Bapenakkerbeek) en opmetingsstaat nr. 2014/M012 met raming
der werken betreffende de aanleg van wegenis en riolering in de verkaveling
"Papenakker” in het RUP Kerkveld te Alken, en dit rekening houdende met de
adviezen van de verschillende adviesverlenende instanties.
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Artikel 2: Goedkeuring te verlenen aan het door het studiebureel AARO-TOPO,
Sint-Truidersteenweg 17 te 3540 Herk-de-Stad in dato 29/09/2016 opgemaakte
rooilijnplan nr. 2014/M012 (versie 2) betreffende de verkaveling Papenakker .
Artikel 3: Goedkeuring te verlenen aan de "ontwerp-overeenkomst voor het
uitvoeren van infrastructuurwerken in de verkaveling Papenakker" tussen het
gemeentebestuur van Alken en de de heren Dirk Deveux (Deveux Projects bvba)
en Kurt Vanerum (Atreon bvba), zoals opgemaakt door de gemeentellijke
administratie.
Artikel 4: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht
gegeven om aan de hand van het in artikel 3 genoemde ontwerp een
overeenkomst af te sluiten met de verkavelaar, de bvba Deveux Projects,
Molenstraat 24 te 3570 Alken en de cvba AARO-TOPO, Sint-Truidersteenweg 17
te 3540 Herk-de-Stad,( gevolgmachtigd door de eigenaars van het gebied
gelegen Kerkveld).
Artikel 5: Alle kosten, van welke aard ook, van of in verband met de
grondwerken, wegenis, - en rioleringswerken, omgevingswerken,
parkeerinrichting en groenaanleg en de aansluiting op de bestaande
infrastructuur en het wegherstel, met inbegrip van de studie en controlekosten,
en van de daarvoor te verwerven vergunningen en toelatingen, met inbegrip van
onder meer alle kosten in verband met voorbereiding, studie en controlekosten,
ontwerpen en plannen, en door de gemeente opgelegde laboratoriumproeven of
andere door derden uit te voeren controles op de te gebruiken of te verwerken
materialen, van de in artikel 1 genoemde infrastructuurwerken (wegenis,
riolering, uitrusting) en de werken tot aanleg of uitbreiding van de noodzakelijke
nutsvoorzieningen wordt volledig ten laste gelegd van de opdrachtgever de bvba
Deveux Projects, Molenstraat 24 te 3570 Alken en de cvba AARO-TOPO, SintTruidersteenweg 17 te 3540 Herk-de-Stad.
Artikel 6: Tot zekerheid voor het nakomen door de verkavelaar van de hem
onder artikel 5 opgelegde financiële verplichtingen, zal hij, alvorens het bevel tot
aanvang van de werken mag gegeven worden, een financiële bankwaarborg ten
voordele van de gemeente ALKEN stellen, die de volledige kostprijs van de
werken dekt, af te leveren door een Belgische erkende bankinstelling.
Artikel 7: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht
gegeven om met het oog op een latere inlijving van deze infrastructuurwerken
bij het openbaar domein, toezicht uit te oefenen op de uitvoering der werken en
de naleving van de adviezen en voorwaarden van de verschillende adviserende
instanties (VMM, Infrax, Hogere Overheid).
Artikel 8: Onderhavige goedkeuring ontslaat de aanvrager niet van het
verkrijgen van andere noodzakelijke vergunningen en toelatingen tot het
uitvoeren van het in artikel 1 genoemde project.
Artikel 9: Afschrift van deze beslissing over te maken aan de opdrachtgever en
de ontwerper.
2. Aanleg en onderhoud beplanting Grootstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Bespreking tijdens de raad:
Schepen Filip Vanvinckenroye licht het dossier toe. Raadslid Frank Deloffer
vraagt zich af welke garantie het bestuur heeft dat de aannemer de plantvakken
goed gaat onderhouden. Schepen André Vanhex licht toe dat de gemeente
Alken niet de eerste is die een dergelijk project opstart maar beseft dat het een
moeilijk proefproject wordt. Hij vermeldt tevens dat de bollen aan de
plantvakken verwijderd zullen worden.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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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 in het kader van de opdracht “Aanleg en onderhoud beplanting
Grootstraat” een bestek met nr. 2016/051 werd opgesteld door de technische
dienst;
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 vier maanden voor de vervaldag van de overeenkomst. De
opdracht kan maximaal 2 maal verlengd worden met telkens een periode van 1
jaar;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd 12.290,00 excl.
btw of € 14.870,90 incl. 21% btw. voor het eerste jaar (aanleg en onderhoud)
en € 6.145,00 excl. Btw of € 7.435,45 incl. btw voor de volgende jaren
(onderhoud);
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/61035100/0680 (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. 2016/051 en de
raming voor de opdracht “Aanleg en onderhoud beplanting Grootstraat”,
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 14.870,90
incl. btw. voor het eerste jaar (aanleg en onderhoud) en € 7.435,45 incl. btw
voor de volgende jaren (onderhoud).
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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
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opzeggende partij vier 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/61035100/0680 (actie 1419/001/013/001/001)
en in het budget van de volgende jaren.
Artikel 5 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Aanleg en onderhoud beplanting Grootstraat” de
eventuele meerwerken goed te keuren en dit ten belope van maximum 10 %
van het gunningsbedrag.
Artikel 6 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
3. Ontwikkelen nieuw logo gemeente Alken. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Bespreking tijdens de raad:
Burgemeester Marc Penxten licht het dossier toe. Raadslid Danny Hasevoets is
niet enthousiast omwille van volgende redenen:
• In tijden van besparingen is een uitgave van € 12.000 niet prioritair en
veel te duur;
• De 7 aangehaalde pijlers vertegenwoordigen geen specifieke Alkense
waarden;
• Er is nood aan een katern in het nieuwe infoblad.
De burgemeester Marc Penxten verduidelijkt dat de werkgroep een beroep
gedaan heeft op de WES studie en dat hieruit 7 pijlers voortgekomen zijn.
Verder licht hij de inhoud van de diverse dossiers toe evenals het feit dat we de
opmaak van een huisstijl(handboek) in huis zullen opmaken en niet uitbesteden.
Ook de katern zal terug opgenomen worden in het gemeentemagazine. Raadslid
Frank Deloffer mist echter een totaalvisie op city management.
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 € 209.000,00
excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 27);
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;
Overwegende dat het gemeentebestuur een beroep wenst te doen op een extern
communicatiebureau voor de ontwikkeling van een nieuw logo om via dit logo de
Alkense waarden op een moderne, frisse en visueel sterke manier over te
brengen;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwikkelen nieuw logo
gemeente Alken” een bestek met nr. 2016/048 werd opgesteld door de dienst
communicatie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.917,36
excl. btw of € 12.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2016, op budgetcode GEM/21400007/0119 (actie
1419/001/003/005/001);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Cindy
Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter
Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
8 stemmen tegen: 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 nr. 2016/048 en de
raming voor de opdracht “Ontwikkelen nieuw logo gemeente Alken”, opgesteld
door de dienst communicatie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 9.917,36 excl. btw of €
12.000,00 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
van 2016, op budgetcode GEM/21400007/0119 (actie 1419/001/003/005/001).
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Ontwikkelen nieuw logo gemeente Alken” de
eventuele meerwerken goed te keuren en dit ten belope van maximum 10 %
van het gunningsbedrag.
Artikel 5 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
4. Opmaak en drukken gemeentelijke publicaties. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Bespreking tijdens de raad:
Burgemeester Marc Penxten licht het dossier toe. Raadslid Marcel Daniëls stelt
diverse suggesties voor in het nieuwe concept:
• 3 bladzijden over 1 activiteit (Halloween – editie oktober 2016) is te veel.
Bedeel dan beter voor een dergelijke activiteit een flyer in Alken.
• We verwachten meer nieuws van Alken zelf in het infoblad.
• De activiteitenkalender is zeer handig voor zowel de burgers als de
verenigingen.
• Geef verenigingen voldoende ruimte en neem ook kleine artikels op (bijv.
oproep 60-jarigen)
• Het verdwijnen van de meldingskaart moet herbekeken worden
• Personeelsnieuws is uit het infoblad verdwenen. Dit is een gemis.
• Verder dankt hij de redactieraad voor alle inspanningen en vraagt hij om
de suggesties te bekijken.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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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 € 209.000,00
excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 27);
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 het gemeentebestuur alle gemeentelijke publicaties waarvoor
een lay-out vereist is (o.a. het gemeentemagazine, ...) door één bureau wil laten
opmaken en drukken, om zo de herkenbaarheid van deze publicaties te
vergroten;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaak en drukken
gemeentelijke publicaties 2017-2019” een bestek met nr. 2016/049 werd
opgesteld door de dienst communicatie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.340,00
excl. btw of € 18.561,40 incl. 21% btw per jaar. De raming voor de totale duur
van de opdracht, zijnde 3 jaar, bedraagt € 46.020,00 excl. btw of € 55.684,20
incl. btw;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor de duur van één jaar,
waarna deze opdracht twee maal stilzwijgend verlengd kan worden voor een
periode van één jaar. Maximumduur van de overeenkomst: 3 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
meerjarenplan 2014-2019, op budgetcode GEM/61410060/0119 (actie
1419/001/013/001/001) (gemeentemagazine) en GEM/61500130/0739 (actie
1419/001/003/002/001) (verenigingengids en zomerbrochure);
Overwegende dat de in het bestek opgenomen publicaties van het OCMW ten
laste zijn van het OCMW Alken;
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. 2016/049 en de
raming voor de opdracht “Opmaak en drukken gemeentelijke publicaties 20172019”, opgesteld door de dienst communicatie. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 15.340,00
excl. btw of € 18.561,40 incl. 21% btw per jaar. De raming van de opdracht voor
de totale duur van 3 jaar bedraagt € 46.020,00 excl. btw of € 55.684,20 incl.
btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 20142019, op budgetcode GEM/61410060/0119 (actie 1419/001/013/001/001)
(gemeentemagazine) en GEM/61500130/0739 (actie 1419/001/003/002/001)
(verenigingengids en zomerbrochure).
Artikel 4 : De in het bestek opgenomen publicaties van het OCMW zijn ten laste
van het OCMW Alken.
Artikel 5 : De opdracht wordt afgesloten voor de duur van één jaar, waarna deze
opdracht twee maal stilzwijgend verlengd kan worden voor een periode van één
jaar. Maximumduur van de overeenkomst: 3 jaar.
Artikel 6 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Opmaak en drukken gemeentelijke publicaties
2017-2019” de eventuele meerwerken goed te keuren en dit ten belope van
maximum 10 % van het gunningsbedrag.
Artikel 7 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
5. Drukwerk gemeentelijke publicaties (flyers, folders, ...) 2017-2019. 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;
Overwegende dat het wenselijk is om het kleine drukwerk zoals folders, flyers,
... te laten drukken door eenzelfde drukker om zo de uniformiteit van
gemeentelijke publicaties na te streven;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Drukwerk gemeentelijke
publicaties (flyers, folders, ...) 2017-2019” een bestek met nr. 2016/050 werd
opgesteld door de dienst communicatie;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden aangezien
deze opdracht de eerste keer wordt uitgeschreven. De bestellingen zullen
gebeuren volgens de noodwendigheden;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor de duur van één jaar,
waarna deze opdracht twee maal stilzwijgend verlengd kan worden voor een
periode van één jaar. Maximumduur van de overeenkomst: 3 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
meerjarenplan 2014-2019 onder verschillende registratiesleutels;
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Overwegende dat de publicaties van het OCMW ten laste zijn van het OCMW
Alken;
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. 2016/050 en de
raming voor de opdracht “Drukwerk gemeentelijke publicaties (flyers, folders,
...) 2017-2019”, opgesteld door de dienst communicatie. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Het bestuur beschikt
bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact
benodigde hoeveelheden, de bestellingen zullen gebeuren volgens de
noodwendigheden.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 20142019 onder verschillende registratiesleutels. De publicaties van het OCMW vallen
ten laste van het OCMW Alken.
Artikel 4 : De opdracht wordt afgesloten voor de duur van één jaar, waarna deze
opdracht twee maal stilzwijgend verlengd kan worden voor een periode van één
jaar. Maximumduur van de overeenkomst: 3 jaar.
Artikel 5 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Drukwerk gemeentelijke publicaties 2017-2019”
de eventuele meerwerken goed te keuren en dit ten belope van maximum 10 %
van het gunningsbedrag.
Artikel 6 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
6. Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer-afvaardiging
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2013 waarbij de
oprichting en de statuten werden goedgekeurd betreffende de gemeentelijke
adviesraad voor mobiliteit en verkeer;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2013 waarbij de
samenstelling van de adviesraad werd goedgekeurd;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Het besluit van 27 juni 2013 betreffende de samenstelling van de
gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer wordt ingetrokken en
vervangen door onderhavige beslissing.
Artikel 2: Artikel 5 °2 van de beslissing van 28 maart wordt gewijzigd als volgt:
“De stemgerechtigde leden van de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en
verkeer dienen een ‘link’ te hebben met de gemeente Alken “.
Artikel 3: Volgende personen worden aangeduid als stemgerechtigde leden:
• 1 vertegenwoordiger van de plaatselijke handelaars/middenstand:
Stan Dehollogne, Grootstraat 225 A, 3570 Alken,
plaatsvervanger: Geert Thoelen, Kastanjelaan 9, 3570 Alken;
• 1 vertegenwoordiger van de plaatselijke bedrijven (industrie):
Werner Peeters, Klameerstraat 91, 3570 Alken, plaatsvervanger: geen
plaatsvervanger ontvangen;
• 1 vertegenwoordiger van het onderwijs:
Erlwine Digneffe, Hameestraat 11, 3570 Alken, plaatsvervanger: geen
plaatsvervanger ontvangen;
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• 3 leden deskundigen:
Emile Vanelderen: hoofdinspecteur Lokale Politie
Plaatsvervanger: Rohnny Maes, hoofdcommissaris Lokale Politie,
Paul Van Ecyk, buurtwegcommissaris, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Liessa Iliaens, verkeersdeskundige, Oude Baan 36 B, 3570 Alken
Plaatsvervanger: Jaak Phillippaerts, hoofdcommissaris Federale Politie,
Boekhandsveldstraat 49,3570 Alken;
• 1 vertegenwoordiger landbouw :
Gaston Martens, Laagbulsstraat 1, 3570 Alken,
plaatsvervanger, Marjolein Stevens, Steenweg 133, 3570 Alken;
• 1 vertegenwoordiger uit de koepel cultuur/sport/jeugdverenigingen
Nele Maris, Lindestraat 93, 3570 Alken,
plaatsvervanger: Daniella Bindas, Kerkstraat 13, 3570 Alken
• 1 vertegenwoordiger Raad voor personen met beperking
George Hermans, Grootstraat 33 bus 4, 3570 Alken,
plaatsvervanger Bie Vanwoensel, Koutermanstraat 16, 3570 Alken.
Artikel 4:
Volgende personen worden aangeduid als vertegenwoordiger van hun politieke
partij in de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer:
• Voor CD&V: Kris Franssens, Lindestraat 232, 3570 Alken,
• Voor SP.A: François Philtjens, Steenweg 229 b, 3570 Alken,
plaatsvervanger Ludo Sauwens Smoutstraat 14, 3570 Alken;
• Voor open VLD: Erik Vesters, Thielenstraat 5, 3570 Alken,
plaatsvervanger Sandra Segers, Leemkuilstraat 92, 3570 Alken
• Voor Groen: Paul Driesen, Rechtstraat 26, 3570 Alken;
plaatsvervanger Niele Geypens, Lokerstraat 56A, 3570 Alken
• Voor N-VA: Peter Vanhoutteghem, Sassenbroekstraat 36, 3570 Alken;
plaatsvervanger Liesbeth Paque, Meerdegatstraat 112, 3570 Alken.
Artikel 5: Deze aanstellingen blijven geldig tot andersluidend
gemeenteraadsbesluit.
Artikel 6: Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de adviesraad
voor mobiliteit en verkeer.
7. CD&V Alken vraagt stopzetting onderzoek en invoering van een waarborgregeling bij het
toekennen van bouwvergunningen (toegevoegd door raadslid Deloffer)
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Schepen André Vanhex meldt dat de
intentie tot het uitwerken van een waarborgregeling reeds een maand geleden
afgevoerd werd. Hij geeft wel een overzicht van de cijfers inzake handhaving.
Voor 2016 werden 37 dossiers behandeld waarvan er 22 dossiers afgerond zijn
en 15 dossiers nog lopende. 12 dossiers zijn afgehandeld via een minnelijke
schikking, 7 dossiers via een regularisatiedossier, 5 dossiers met herstel in
oorspronkelijke staat en van 11 dossiers werd een proces verbaal opgesteld. 1
dossier werd doorgestuurd naar het parket.
8. Brouwen aan de toekomst (toegevoegd door raadslid Boussu)
1) Raadslid Marina Boussu licht haar punt toe. Schepen Cindy Vandormael
antwoordt dat er ruime inspraakmogelijkheden voorzien worden in het
plan Alken2020. Dit betekent dat alle verenigingen individueel werden
uitgenodigd om hun inspraak te hebben. De burgemeester Marc Penxten
vult aan dat de gemeente wilde starten met een blanco blad en geen
enkele voorafname wilde doen. De eerste conclusies van het
studiebureau op basis van de verzamelde informatie zijn klaar en worden
op 24 november 2016 aan de politieke stuurgroep voorgesteld.
2) Raadslid Marina Boussu looft de werking van speelplein. Ze informeert
naar het feit dat er nog een alternatief is voor de zomer 2017. Schepen
Cindy Vandormael meldt dat zowel de leiding van speelplein, als de
gemeente een aantal ideeën hebben maar dat er nog geen concrete
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beslissing genomen is. Het bestuur wacht eerst de voorstellen van
speelpleinwerking zelf af.
3) Schepen Cindy Vandormael licht het alternatief voor de fuiflocatie in de
manège nog toe. Ze benadrukt dat dit geen ideale oplossing is en dat
verenigingen in deze tussenperiode ofwel hun fuif vervroegen zodat ze in
het gc Taeymans kan plaatsvinden ofwel hun fuif in/aan hun eigen lokaal
laten doorgaan. Cd&v zal dit verder opvolgen.
9. CD&V vraagt naar bestemming van belastinggelden huis aan huis reclame (toegevoegd
door raadslid Dirickx)
Raadslid Paul Dirickx licht zijn punt toe. Schepen Anita Reekmans licht toe dat
de titel duidelijk spreekt van een belasting en dat dit zeer duidelijk is. Tevens
benadrukt ze dat:
• de opbrengsten nooit voorbestemd zijn geweest;
• dat het voorstel van raadslid Alex Dubois destijds uitging van de
opbrengsten van de politieke fracties en dat dit slechts een zeer klein
percentage is. Tevens is het verkiezingsjaar zelf ook vrijgesteld;
• dat deze problematiek ook besproken werd met de fractieleiders, waar
een princiepsverklaring zou opgemaakt worden;
• dat ± 95% van de inkomsten uit deze belasting betaald wordt door nietAlkenaren.
Burgemeester Marc Penxten licht nog toe dat de inkomsten uit het parkeergeld
en de boetes wel naar de lokale economie terugvloeien. In het kader van de
oprichting van de vzw heeft het bestuur beslist om een opstartsubsidie van €
5.000 toe te kennen en een jaarlijkse ondersteuningssubsidie van € 2.500.
Voorzitter Igor Philtjens vraagt ten slotte om een overzicht te bekomen van de
inkomsten uit het reclamedrukwerk uitgesplitst naar politieke partijen versus de
totaliteit en een uitsplitsing Alkenaren versus niet-Alkenaren.
10. Toestand kunstgrasplein KWS: wat met het gezondheidsrisico (toegevoegd door raadslid
Deloffer)
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Burgemeester Marc Penxten
antwoordt dat:
• Op 6 oktober hij via mail geïnformeerd werd door de club nav een
reportage op tv. Aansluitend werd het vroegere dossier opgezocht en
een studiebureau gecontacteerd. Tevens was er de reactie door Minister
Muyters dat hij een onderzoek zou opstarten. Het bestuur heeft dan
onmiddellijk minister Muyters gevraagd om het kunstgrasveld van Alken
mee op te nemen in dit onderzoek.
• Er vanuit het bestuur de laatste jaren hard gewerkt is aan een intense
samenwerking tussen de voetbalclubs. Dit heeft op 26 oktober 2016
geresulteerd in een intentieverklaring tussen de 3 Alkense voetbalclubs
om zo vlug mogelijk als 1 vereniging op 1 locatie te voetballen.
Hieromtrent wordt op donderdag 3 november 2016 een persmoment
georganiseerd. De burgemeester vraagt om deze informatie met de
nodige discretie te behandelen.
Daarna sluit de voorzitter de zitting.

12

De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Igor Philtjens

