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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Erik Van Roelen; mevrouw Heidi Wuestenbergs; de heer Thomas Dubois; de heer Kris
Jacobs; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Elke Boogaerts

CONSENSUSPUNTEN
Secretariaat
1
2019_CBS_01086 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
2

2019_CBS_01087Interlokale vereniging Scholengemeenschap
basisscholen Koersel-Beverlo-Lummen-Zelem aanduiding afgevaardigde en vervanger in
het beheerscomité- voorstel GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
er dient een afgevaardigde van het gemeentebestuur aangeduid te worden in het beheerscomité van
de scholengroep de puzzel.
3

2019_CBS_01088 Achterstallige en bijkomende personeelskosten
brandweer Vlaams-Brabant - vraag tot vrijwillige

tussenkomst in de procedures -standpuntbepaling.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Er zijn 2 dossiers van Stad Vilvoorde en Londerzeel die voor achterstallige en bijkomende
personeelskosten gedagvaard worden door brandweermensen.
Daar wij in de betreffende periode deel uitmaakten van een Vlaams-Brabantse brandweerzone,
wordt ons gevraagd om tussen te komen in de kosten, in geval van veroordeling.
Algemene zaken
Burgerzaken
4
2019_CBS_01089 Ambtshalve schrapping 2019/10
GOEDGEKEURD
Personeel
5
2019_CBS_01108 Aanstelling van een tijdelijke administratief medewerker,
begeleider bij de buitenschoolse kinderopvang BESLISSING
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GOEDGEKEURD
Secretariaat
25
2019_CBS_01110 TC Zelem: cava-avond 2/8/2019
GOEDGEKEURD
Vrije tijd en Welzijn
Sport
6
2019_CBS_01101 Vraag bespreking bijkomende padelterreinen door
tennisclub Zelem
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Tennisclub Zelem vraagt 3 bijkomende padelterreinen aan, naast de reeds bestaande
padelterreinen op het sportcentrum De Kambergen.
Tijdens de start van padel in 2017 kent het ledenaantal een stijging van 180 leden. Zij
wensen regelmatiger deel te nemen aan interclubtornooien, initiaties te organiseren waardoor
zij meer terreinen wensen.
7

2019_CBS_01102 advies organisatie Halen Kermis
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Halen kermis, georganiseerd tussen 3/08 en 8/08, omvat verschillende activiteiten :
Kermis + straat animatie en Harmonie op zaterdag 3 augustus om 17 u. en op zondag 15 en
maandag 16 u.
Wielerwedstrijd vanaf 13u. en gevolgd door het optreden van 'Cover on the rocks' op 8 augustus
cityrun op maandag 5 augustus , startschot om 19 u. op de markt
prikkelarme kermis op 5 augustus van 16- 18 u.
Jeugd
8

2019_CBS_01103 vraag goedkeuring activiteiten herdenking Slag der
Zilveren Helmen
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Herdenking Slag der Zilveren Helmen van 11 augustus tot en met 12 augustus 2019.
Op locaties Markt Halen, Militair Kerkhof en GC De Rietbron worden de activiteiten georganiseerd.
Volgende activiteiten vinden plaats : 10/08-11/08 =van 12.00-22.00u Foodtruckfestival - Chef
on Wheels met optredens op 11/08 : om 10.00u - Openluchtmis op de Markt
op 11/08 : aansluitend op de eucharistieviering optocht naar militair kerkhof
op 11/08 :16 u - 17 u optredens in de tent op de markt
9

2019_CBS_01104 Vraag goedkeuring datum evenement KVL Familie BBQ
GOEDGEKEURD
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Beknopte samenvatting:
De KVL familie BBQ werd eerder goedgekeurd in een vorig schepencollege. De datum werd
enkel gewijzigd naar 30 augustus 2019.
Grondgebiedzaken
Technische dienst
10
2019_CBS_01090 Overheidsopdracht 3P/610 - Leerlingenvervoer
schooljaar 2019-2020 - Perceel 1 - Gunning opdracht
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Betreffende overheidsopdracht "Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020" werden de offertes
geopend op 22 juli 2019. De technische dienst maakte een verslag van nazicht van de offertes op
voor perceel 1 van de opdracht - "GBS Zelem" met voorstel tot gunning. Het college dient de
opdracht nu te gunnen.
11

2019_CBS_01091 TD-2019610 - Overheidsopdracht 3P/610 Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 - Perceel
2: gunning - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Betreffende overheidsopdracht "leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020" werden de offertes geopend
op 22 juli 2019. De technische dienst maakte een verslag van nazicht op van de offertes op voor
perceel 2 (VBS Halen) met voorstel tot gunning. Het college dient de opdracht te gunnen.
12

2019_CBS_01092 TD-2019610 - Overheidsopdracht 3P/310 Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 - Perceel 3
- gunning - Goedkeuren
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
Betreffende de overheidsopdracht "leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020"" werden de offertes geopend
op 22 juli 2019. DE technische dienst stelde een verslag van nazicht van de offertes op voor perceel 3
"speelpleinwerking" met voorstel tot gunning. Het college dient de opdracht nu te gunnen.
13

2019_CBS_01105 Verkeerspark leerlingen 5de en 6de leerjaar lagere
scholen - BESLISSING
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
De dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg wil de leerlingen van de 5de en 6de
leerjaren van de Halense basisscholen de kans geven om deel te nemen aan hun verkeerslessen op
een verkeerspark. Ofwel dient een nieuw verkeerspark aangelegd te worden of dient er transport
voorzien te worden naar het dichtstbijzijnde park.
Milieu
14

2019_CBS_01093 Eiken August Cuppensstraat - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Een van de twee eiken op de hoek van de August Cuppensstraat is zichtbaar aan het kwijnen. Daarom
hebben we een technisch onderzoek laten uitvoeren op de twee eiken. Hieruit is gebleken dat een van
de twee eiken inderdaad in een minder goede staat is. In een rapportje staan de oplossingen
beschreven.
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15

2019_CBS_01094 Melding omgevingsvergunning, ingedeelde inrichting
klasse 3;
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Melding van een ingedeelde inrichting gespecialiseerd in metaalbewerking, Industriepark 1238 te 3545
Halen;
16

2019_CBS_01095 Melding omgevingsvergunning, ingedeelde inrichting
klasse 3;
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
Melding stopzetting van een ingedeelde inrichting (klasse 3) gespecialiseerd in metaalbewerking,
Hagelandstraat 4B te 3545 Halen;
Vergunningen
17
2019_CBS_01096 Aanvraag inname openbaar domein - Nederstraat 13 verhuis - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Omwille van een verhuis zou de aanvraagster een gedeelte van de rijweg willen innemen in de
Nederstraat thv huisnr 13 te Halen. Deze verhuis zou doorgaan op 31 juli 2019 in de voormiddag.
18

2019_CBS_01097 Aanvraag toelating organisatie wielerwedstrijd voor dames
(jeugd) juniores en nieuwelingen georganiseerd door
Maes CT Glabbeek op zaterdag 28-09-2019 -

BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
We ontvingen de aanvraag vanwege (‘Maes CT Glabbeek’) voor het inrichten van een wielerwedstrijd
(voor nieuwelingen en juniores – dames, samen in één wedstrijd), gedeeltelijk op het grondgebied
van de stad Halen; Het betreft wedstrijden met een gedeelte van het parcours op het grondgebied
van Halen en wordt georganiseerd op zaterdag 28 september 2019; Het betreft een wedstrijd tussen
15.00 en 17.30 uur; Criterium op gesloten omloop over gemeentewegen, 10 ronden van 6,4 km; Met
vertrek en aankomst in de Hezerheiweg te Schaffen (Diest). Op het grondgebied Halen, komende
van de Hezestraat (Schaffen) via de Heesstraat tot aan de ‘Wiekslag’ en via de Molenstraat terug
richting Schaffen (Hezerheiweg);
19

2019_CBS_01098 Aanvraag toelating organisatie fietstocht voor senioren
georganiseerd door sportdienst gemeente Laakdal op 5
september 2019 - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Wij ontvingen de aanvraag vanwege de sportdienst van de Gemeente Laakdal voor het
organiseren van de jaarlijkse fietstocht voor senioren op donderdag 5 september 2019, gedeeltelijk
op het grondgebied van de Stad Halen;
20

2019_CBS_01099 Omgevingsvergunning Evens-Van Reymenant - beslissing
GOEDGEKEURD

21

2019_CBS_01100 Omgevingsvergunning Renders Sven - beslissing
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GOEDGEKEURD
22

2019_CBS_01109 Aanvraag inname openbaar domein - Koepoortstraat
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
inname openbaar domein in de Koepoortstraat zodat er nieuwe ramen kunnen geplaatst worden.
23

2019_CBS_01106 Onteigeningsplan Diestersteenweg 7.
GOEDGEKEURD

24

2019_CBS_01107 Weigering omgevingsvergunning Bouw & Immo Lani beslissing
AFGEVOERD

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* vraag tot samenwerkingsinteresse op niveau van regio (LRH) voor handhaving (milieu en RO)
en voor DPO en noodplanning.
Voor noodplanning houden we het op kantonnaal niveau. De rest zijn we geïnteresseerd en willen
we de discussie volgen.
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