
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 29 augustus 2018. 

 

Het gemeentebestuur neemt zonder opmerkingen kennis van de jaarrekening 2017 van het OCMW. 
 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het OCSG (lokaal onderhandelingscomité niveau 
scholengemeenschap) d.d. 5 juni 2018. 
 
De straat Kruispad wordt ingesteld als doorlopende straat d.m.v. het verkeersbord F45b, geplaatst ter 
hoogte van de kruispunten Oostmalsesteenweg – Kruispad en Helhoek/helhoekweg - Kruispad. 
Een fysieke versperring door middel van neerklapbare paaltjes wordt opgesteld na de inrit van de 
woning op de hoek met de Oostmalsesteenweg. 
 
De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit van 6 juli 2018 inzake de tijdelijke verplaatsing van 
de huwelijkslocatie van Molenstraat 5 naar Hoogstraatsesteenweg 19. 
 
Akkoord wordt gegaan met het gebruik van de raadzaal voor het afsluiten van huwelijken. 
 
Er wordt beslist dat de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW in het nieuwe toekomstige 
organisatieconcept een nog sterker integraal en inclusief sociaal beleid beoogt op het grondgebied 
van de gemeente Rijkevorsel, waarbij een laagdrempelige en klantgerichte sociale dienstverlening 
voorop blijft staan. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Riolerings- en 
wegeniswerken Hoeveweg”. De raming bedraagt € 285.488,78 incl. btw gedeelte gemeente en excl. 
btw gedeelte Pidpa/Hidrorio en Elia (gemeentelijk aandeel: € 82.543,78 incl. btw). 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Raamcontract voor 
aanstelling ontwerper wegen 2018”. De raming bedraagt € 143.999,00 excl. btw of € 174.238,79 incl. 
21% btw. 
 
De gemeenteraad neemt akte van het besluiten van de algemeen directeur d.d. 7 augustus 2018 
inzake de delegatie van de bevoegdheid tot medeondertekening van een aantal documenten van de 
dienst omgeving en de delegatie van de medeondertekening van akten van de gemeenterad. 
 
De raad hecht goedkeuring aan de aankoop voor openbaar nut van de grondinnames van het rooilijn- 
en onteigeningsplan Smeel zijnde een perceel grond met een oppervlakte van 62m² en een perceel 
grond met een oppervlakte van 61m², mits de globale prijs van € 14.750,00, inclusief alle 
vergoedingen. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Gaston Lambrechtsstraat, onverdeelde eigendom van 'ICN Real 
Estate I' en van de familie Adriaenssen met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, met een 
oppervlakte van respectievelijk 681m² en 28m², wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor 
openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar domein van de gemeente. 
 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de ruil voor openbaar nut door verwerving van een 
perceel weiland met aanhorigheden op en met grond, gelegen ter streke Meirheide, met een 
oppervlakte van 4a 74ca en afstand van een perceel weiland, gelegen ter streke De Meiren, met een 
oppervlakte van 21a 59ca aan Hermans Heftrucks. 
 
 
 
 


