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Openbaar 

1. Coronacrisis. Burgemeesterbesluit d.d. 24 juli 2020 inzake de vaststelling van private of 
publieke druk bezochte plaatsen waar het bedekken van de mond en neus met een 
mondmasker of elk alternatief in stof verplicht is in navolging van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de waarnemend burgemeester d.d. 24 juli 2020 inzake de vaststelling van private 
of publieke druk bezochte plaatsen waar het bedekken van de mond en neus met een 
mondmasker of elk alternatief in stof verplicht is in navolging van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 wordt bekrachtigd. 
 

2. Coronacrisis. Burgemeesterbesluit d.d. 25 juli 2020 inzake dringende maatregelen m.b.t. 
sportevenementen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken. 
Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de waarnemend burgemeester d.d. 25 juli 2020 inzake dringende maatregelen 
m.b.t. sportevenementen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken, wordt 
bekrachtigd. 
 

3. Politieverordening van de burgemeester inzake verbodsbepalingen in het gebied 
Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake de verbodsbepalingen in het 
gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 wordt 
bekrachtigd.  
 

3 bis. Opheffing politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van de burgemeester inzake 
verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus 
COVID-19. Bekrachtiging van de   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 31 augustus 2020 inzake de opheffing van de 
verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus 
COVID-19 wordt bekrachtigd met ingang van 1 september 2020. 
 

4. Politie. Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten parkeerplaats voor laden-lossen 
te Hoek. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de inrichting van een parkeerplaats voor laden-lossen te Hoek 
32 via signalisatie door verkeersbord E1 en wegmarkering. 
 

5. Onderwijs. Kennisname verslag schoolraad 16 juni 2020 en ABOC d.d. 18 juni 2020. 
Goedkeuring lestijdenpakket 2020-2021 en bijhorende protocols.   
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Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 16 juni 2020 en van het ABOC 
(Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité) d.d. 18 juni 2020. Tevens wordt 
goedkeuring gegegeven aan het lestijdenpakket, de facultatieve verlofdagen, pedagogische 
studiedagen en extra-muros activiteiten voor schooljaar 2020-2021. 
 

6. IKA. Kapitaalverhoging aandelen met kengetal 5f. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel van kapitaalverhoging aandelen kengetal 
5f voor een totaalbedrag van € 2.579.568,75 en de aanwending en storting van de rekening 
courant voor een totaalbedrag van € 2.172.707,12. 
 

7. Statuten interlokale vereniging noodplanning. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad besluit om samen met de deelnemende gemeenten een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid op te richten onder de vorm van een 
Interlokale Vereniging, genaamd Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen. 
 

8. OMV-2019-207. Berkenrijs. Aanleggen van een fietspad en uitwijkstroken. Aanpassing 
rooilijn. Goedkeuring.   

 
Akkoord wordt gegaan met de aanpassing van de rooilijn en de aanleg van het fietspad en 
uitwijkstroken te Berkenrijs. 
 

9. Kosteloze verwerving deel grond vroegere Aldi site, strook grond langsheen Ambachtsweg 
8. Goedkeuring Akte.   

 
In uitvoering van de overeenkomst tussen de gemeente Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake het 
voormalige distributiecentrum te Ambachtsweg 8, wordt er goedkeuring verleend tot kosteloze 
verwerving van een strook grond langsheen de Ambachtsweg 8, overeenkomstig het 
opmetingsplan. 
 

10. Onderhoud Oude Baan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhoud Oude 
Baan”. De raming bedraagt € 123.015,00 excl. btw. 
 

11. Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische 
doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties. Goedkeuring.   

 
De raad machtigt OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) voor de ondertekening 
van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen 
instanties. 
 

12. Organisatie van huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van het gemeentehuis voor de 
duur van de coronacrisis. Goedkeuring.   

 
Akkoord wordt gegaan met de organisatie van huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van 
het gemeentehuis voor de duur van de coronacrisis, te weten zolang de federale en/of 
provinciale coronamaatregelen gelden. 
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13. Extra punt. Parkeren van vrachtwagens en bussen op de openbare weg tijdens de nacht en 
weekends.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel om een aparte vrachtwagenparking aan te leggen 
voor vrachtwagens en bussen. In de Ambachtszone zullen wel parkeerplaatsen afgebakend 
worden hiervoor. 
 

14. Extra punt. Ambulante handel naast het monument.   

 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel om naast het monument in het dorp een vaste 
standplaats te maken voor ambulante handel. 
 

15. Extra punt. Paul Stoffels ereburger van Rijkevorsel.   

 
Er wordt beslist geen besluit te vormen over dit agendapunt. 


