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BERICHT AAN DE BEVOLKING 
Gemeenteraad 2018-02-22 

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen 
(artikel 25 § 2 van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 de volgende beslissingen getroffen: 
 
 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 

De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 22 maart 2018. 

 
 
2 Organisatiebeheersing — Dagelijks bestuur — Bepaling 

Iedere gemeente is vrij om een invulling te geven aan het begrip dagelijks bestuur. De inhoud van dit 
begrip heeft invloed op meerdere belangrijke elementen van de administratieve organisatie. Een goed 
afgewogen definiëring op maat van de organisatie is van belang. Door de invoering van de nieuwe wet 
inzake overheidsopdrachten is de bestaande definitie niet meer accuraat. 

 
 
3 Gemeentelijk onderwijs — Beginselverklaring neutraliteit 

Op voorstel van OVSG keurt de raad de beginselverklaring neutraliteit goed. De bedoeling is een brede 
gedragenheid binnen het gemeentelijk onderwijsnet te creëren . Het gemeentelijk onderwijs is een 
openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze 
beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale 
onderwijsverstrekker. 

 
 
4 Patrimonium — Dommelingen — Verkoop natuurgrond — Voorwaarden 

Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst een perceel natuurgrond aan te kopen van de gemeente. 
Het terrein is gelegen in de Dommelingen aan de Dender. De verkoopprijs bedraagt € 3 000. 

 
 
5 Patrimonium — Pekenomenstraat — Verwerving onroerend goed — Voorwaarden 

Het college van burgemeester en schepenen heeft voor een perceel gelegen langs de 
Pekenomenstraat een verkavelingsvergunning afgeleverd. De vergunning voorziet een gratis 
grondafstand van een perceel met een oppervlakte van 1 a 34 ca voor opname in de openbare weg. 
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6 Ruimtelijke ordening — Omgevingswerken woonproject Stationsstraat — Begrenzing 
openbaar domein 
De bvba Willems-De Henau heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor 
het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden en bijhorende parkeergelegenheid. De 
toegangsweg tot de parkings en de brandweg worden ingelijfd in het openbaar domein van de 
gemeente. De aanleg gebeurt op kosten van de aanvrager. 

 
 
7 Opdrachten — Werken — Wegenis- en rioleringswerken Zijwegen Opperstraat (fase 1) — 

Voorwaarden 
Er is een bestek opgemaakt voor de vernieuwing van de Zijwegen nummer 6, 8, 10 en 12 en Hoeksken 
en de aanleg van de parking langs de Opperstraat. De raming bedraagt € 578 587,75 inclusief btw. Het 
rioleringsaandeel en wegenisaandeel wordt gefinancierd met het investeringsbudget ter beschikking 
gesteld door TMVW. TMVW treedt op als opdrachtgevend bestuur. 

 
 
Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
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