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Verslag

Zitting van 7 oktober 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens, Voorzitter; de heer Erik Van Roelen, Burgemeester; mevrouw Heidi
Wuestenbergs, Schepen; de heer Thomas Dubois, Schepen; de heer Kris Jacobs, Schepen; mevrouw
Elke Boogaerts, Schepen; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy Pans; mevrouw Inge Sannen; de
heer Steven Vanmechelen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Wim
Vanderbruggen; de heer Corry Baerts; mevrouw Inge Hansen; de heer Laurens Meeus; mevrouw Lore
Hoebrekx; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; de heer Ludo Raymaekers; mevrouw
Ingrid Vrancken

Afwezig:
mevrouw Josiane Vanthienen

Verontschuldigd:
mevrouw Josiane Vanthienen

OPEN ZITTING
Consensuspunten
Algemene zaken
Secretariaat
1
2019_GR_00170

Goedkeuring - notulen Gemeenteraad 2 september 2019
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
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2019_GR_00171

Zittingsverslag van de vorige zitting - kennisname
KENNIS GENOMEN

Beknopte samenvatting:
Kennisname zittingsverslag van de vorige zitting;
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2019_GR_00163

Stand van zaken schoolgebouw Panoven - kennisgeving
KENNIS GENOMEN

Beknopte samenvatting:
De burgemeester geeft toelichting bij de stand van zaken van het project schoolgebouw Panoven
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2019_GR_00172

IOED - gewijzigde samenstelling van de
Projectvereniging ‘Regionaal Landschap Lage Kempen’ en
het meerjarenbeleidsplan en -begroting van
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage
Kempen 2021-2026 - beslissing

1/3

GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De gemeente Lummen en de stad Beringen wensen toe te treden tot de projectvereniging Regionaal
Landschap Lage Kempen
De gemeente Pelt wenst uit de deelwerking Onroerend Erfgoed te treden;
Toetreding van nieuwe leden tot de projectvereniging enkel aanvaard kan worden als alle
deelnemende gemeenten met de toetreding hebben ingestemd.
Voor de deelwerking Onroerend Erfgoed is het nodig is dat een meerjarenbeleidsplan en –begroting
voor de periode 2021-2026 goedgekeurd wordt door alle leden van de projectvereniging.
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2019_GR_00173

politie Limburg Regio hoofdstad - principiële
toestemming ANPR-camera’s politiezone -beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De gemeenteraad dient een principiële toestemming te verlenen opdat de politiezone ANPR-camera’s
mag gebruiken.
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2019_GR_00176

aanvraag tot deelname als adviserend lid van de
vervoersregioraad Leuven door de afgevaardigd schepen
in de vervoersregioraad Limburg - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Er is een mogelijkheid om als grensgemeente toe te treden tot een andere vervoerregio maar dat
moet op expliciete vraag gebeuren door een stad of gemeente zelf.
Halen kan, als grensgemeente, als waarnemend lid toe treden tot de vervoerregio Leuven.
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2019_GR_00177

samenstelling Gecoro - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De GECORO of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor
ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het Decreet op de ruimtelijke ordening kent een
belangrijke, voornamelijk adviserende taak toe in het kader van het gemeentelijk beleid inzake
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij het structuurplan, bij de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Deze commissie kan op eigen initiatief ook adviezen formuleren aan de gemeenteraad of het
schepencollege.
De GECORO is als volgt samengesteld:
 leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijk middenveld en hun
plaatsvervangers
 leden die bijzonder deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw en hun
plaatsvervangers.
 waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad en van het schepencollege.
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2019_GR_00178

rapportering organisatiebeheersingssyteem kennisgeving
KENNIS GENOMEN

Beknopte samenvatting:
Over de voortgang van de organisatiebeheersingssytemen moet jaarlijks aan de raad gerapporteerd
worden.

Financiën
9

2019_GR_00179

Borgstelling voor Tennisclub De Zwaluw Halen
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Vraag van de Tennisclub De Zwaluw Halen voor gemeentelijke borgstelling ten bedrage van €
80.000,00 euro teneinde de bouw van padelcourts via een lening te realiseren.

Grondgebiedzaken
Vergunningen
10
2019_GR_00174

definitieve vaststelling wijzigingen buurtwegen 45 en 3,
vestigen erfdienstbaarheid, inlijven lot bij het openbaar
domein
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De gemeenteraad besloot in zitting van 24 juni 2019 om een openbaar onderzoek te voeren voor de
gedeeltelijke herlegging van buurtweg 45, het verbreden van buurtweg 3, het vestigen van een
erfdienstbaarheid en het inlijven van een lot bij het openbaar domein.
Het openbaar onderzoek liep van 1 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019. Er werden geen
bezwaarschriften ingediend.

De Gemeenteraad besluit in deze vergadering de 'definitieve vaststelling' van deze wijzigingen aan de
buurtwegen en laat het dossier overmaken aan de deputatie ter goedkeuring.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* oproep 11/11/11
* volgende zitting 4/11
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