
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 22 juni 2015. 

  
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2014, alsook goedkeuring aan het  
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef. 
De raad neemt akte van het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Jozef. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel in de verkaveling “consoorten Eelen” met de erop 
uitgevoerde weginfrastructuur, met een oppervlakte van 11a 64ca, wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in de openbare 
wegenis van de gemeente. 
 
De hoekafschuining met de gewijzigde rooilijn zoals voorgesteld op het verkavelingsplan, 
tot het realiseren van één bouwkavel gelegen hoek Uitbreidingsstraat met Hoge Heideweg, 
kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D nummer 99W47, wordt goedgekeurd. 
 
Het wegtracé zoals voorgesteld bij de stedenbouwkundige aanvragen met nummer 8513 en 
8517 ingediend door de heer Sven De Keyser, tot het realiseren van een 
woningbouwbouwproject met 10 eengezinswoningen met aanleg van weg- en 
rioleringsinfrastructuur, op enkele percelen gelegen in het verlengde van de Krokusweg, 
wordt goedgekeurd. 
 
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Zonevreemde bedrijven met 
deelplannen 01 Kippensnijderij De Jongh”, 02 Busbedrijf Verhoeven, 03 Colimetals Oude 
Metalen, 04 MIP Tanks en silo’s, 05 Oris-Wuyts” wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van een repel grond, gelegen te Rijkevorsel, 
Eekhofstraat, met een totale oppervlakte van 14ca, tegen de prijs van € 2.800,00. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde naam ‘Zoggebeekweg’ als nieuw aan 
te leggen weg ter streke Perenstraat. 
 
Dhr. Jürgen van Leuven wordt voorgedragen als bestuurder van de dienstverlenende  
vereniging IOK en IOK Afvalbeheer. 
 
Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 4 juni 2015. 
 
Goedkeuring wordt gegeven aan het lestijdenpakket van het schooljaar 2015-2016. 
 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan enkele wijzigingen in het schoolreglement 2015-
2016 van GLS  De Wegwijzer. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-08-017: Wegen- en 
rioleringswerken in de Uitbreidingsstraat-Sparrenweg te Rijkevorsel’ tussen Pidpa/Hidrorio 
en de gemeente Rijkevorsel.  
 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek van de opdracht met als voorwerp “Wegenis- 
en rioleringswerken Zoggebeekweg”, opgesteld door Gowaco Consulting BVBA, Sint 
Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem (Ranst). De kostenraming bedraagt € 141.989,60 excl. 
btw. 



 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek van de opdracht met als voorwerp “Wegenis- 
en rioleringswerken Krokusweg fase 2”, opgesteld door Veerle Piedfort, Rodekruisstraat 
82/1 te 2260 Westerlo. De kostenraming bedraagt € 120.378,00 excl. btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht ‘Leveren en 
plaatsen glas en buitenschrijnwerk, versie 2 d.d. 22 april 2015’, opgesteld door Eandis. De 
raming bedraagt € 68.850 excl. btw. 
 
De gemeenteraad wijst mevr. Dorien Bols aan als ambtenaar belast met het opleggen van 
de administratieve geldboetes (sanctionerend ambtenaar).  
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Opnemen van de tussenkomst/vraag, gesteld in de gemeenteraad van 26/05/2015, in het 
verslag. 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel om de vermelde tussenkomst/vraag tijdens de 
gemeenteraad van 26 mei 2015 in het verslag op te nemen.  
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werden 
volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Zonevreemde bedrijven 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel waarbij het college concrete begeleidende 
maatregelen neemt voor bedrijven die na het voorafgaand onderzoek via IOK niet verder in 
overweging worden genomen en bedrijven waarvan de bestaande toestand niet verder kan 
ondersteund worden, waarbij de mogelijkheid van behoud op de huidige locatie maximaal 
dient te worden nagestreefd en waarbij deze maatregelen worden voorgesteld aan de raad 
en meegedeeld aan de bedrijven voor het einde van 2015. 
 
- Aldi gaat weg uit Rijkevorsel (en verhuist naar Turnhout) – Motie van wantrouwen. 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel waarbij het voltallige college ontslag neemt.  
    
 
 

 
 
 
 

 


