
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 25 januari 2016. 

  
De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het tijdelijk hoogdringend politiereglement 
d.d. 13 december 2015 inzake het organiseren van een kerstmarkt in de Asterweg, door de 
burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit. 
 
De raad gaat akkoord met het instellen van voorrangsregelingen voor wegversmallingen op de 
gemeentewegen Stevennekens, Hoge Heideweg, Eikendreef, Donk, Lijsterstraat, Appelstraat, 
Heibraak, Helhoekweg, Vinkenpad, Nachtegaalweg, Achtel en Veldstraat. 
 
In de Hoge Heideweg en Oude Goorstraat wordt een tonnagebeperking 3,5 Ton ingesteld zodanig 
dat zwaar doorgaand verkeer geweerd wordt. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de begroting 2016, het jaarverslag 2014 en het jaarprogramma 
2016 van de Interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen (IVMK). 
 
Een gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid wegens toenemende afhankelijkheid van 
informatie en computersystemen wordt goedgekeurd. 
 
Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 19 november 2015. 
 
De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld 
op 322 leerlingen, dit op niveau van de school, met volgende capaciteit per leerjaar : 
- 1e leerjaar : 69 leerlingen 
- 2e leerjaar : 46 leerlingen 
- 3e leerjaar : 46 leerlingen 
- 4e leerjaar : 46 leerlingen 
- 5e leerjaar : 69 leerlingen 
- 6e leerjaar : 46 leerlingen 
 
De personeelsformatie van de gemeente Rijkevorsel wordt in aangepaste versie goedgekeurd. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Lijsterstraat, eigendom van de heer en mevrouw Bevers-
Verboven en de heer en mevrouw Lerno-Van Dosselaar, met een oppervlakte van respectievelijk 
63m², wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden 
in het openbaar domein van de gemeente. 
 
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 definitief vastgesteld. 
 
In het kader van het project ‘De Vaart verjaart’ wordt met ingang van 1 maart 2016 tot en met 
31 december 2016 een subsidiereglement goedgekeurd voor activiteiten en initiatieven binnen 
dit project, georganiseerd door verenigingen, organisaties of geïnteresseerde burgers. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners van Rijkevorsel 
2014-2019. Aanpassing.  
Na amendement zal het dossier in aangepaste versie worden geagendeerd op de volgende 
gemeenteraadszitting.  

 


