
 
 

Kort verslag -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel            1 

 
 

 
                          

 
 

 
Openbaar 

1. IOK. Algemene vergadering d.d. 18/05/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK op 18 mei 
2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

2. IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 18/05/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer 
op 18 mei 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

3. Aanstelling sanctionerend (GAS) ambtenaar door de gemeenteraad. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad wijst mevrouw Lisa Lambeets aan als ambtenaar belast met het opleggen van 
de administratieve geldboetes (sanctionerend ambtenaar). 
 

4. Personeel. Arbeidsreglement. Goedkeuring.   

 
Het nieuwe arbeidsreglement hetwelk van toepassing is voor alle personeelsleden, wordt 
goedgekeurd. 
 

5. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 te pandemie te 
versterken tot verderzetting van de engagementen. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de verlenging van de opdracht voor inzet, 
sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend lokaal 
contactonderzoek. De raad neemt kennis van het voorgelegde addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst en keurt deze goed. 
 

6. Bufferbekken Hoeveweg. Bijkomende grondverwerving. Goedkeuring ontwerpakte.   

 
Dit agendapunt werd niet behandeld. 
 

7. Onderhoud Stevennekens. Aanleg fietspad Berkenrijs. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2021159.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhoud 
Stevennekens - Aanleg fietspad Berkenrijs”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
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in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 84.560,00 excl. btw. 
 

8. Heraanleg zijstraat Heesbeekweg. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021160.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg zijstraat 
Heesbeekweg”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 109.670,00 excl. btw. 
 

9. Permanent aanvullend politiereglement. Wijzigingen verkeerssignalisatie te Kruispad, 
Prinsenpad, Helhoekweg. Goedkeuring.   

 
Akkoord wordt gegaan met het instellen van een fietsstraat en parkeerverbod te Kruispad vanaf 
kruising Kruispad met Torendries tot aan kruising Kruispad met Oostmalsesteenweg.  
 

10. Permanent aanvullend politiereglement. Onderborden enkelrichting Koekhoven. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het plaatsen van de onderborden t.b.v. het eventuele 
tweerichtingsverkeer van fietsen, bromfietsen klasse A en speed pedelecs n.a.v. het eerder 
ingestelde eenrichtingsverkeer in een deel van Koekhoven. 
 

11. Extra punt. Uitbreiding bebouwde kom Sint-Lenaartsesteenweg.   

 
De raad gaat niet in op het voorstel van raadslid Backx om het bord “einde/begin bebouwde 
kom” langs de Sint- Lenaartsesteenweg te verplaatsen als volgt: komende vanuit Rijkevorsel 
voorbij Merret, komende vanuit Sint Lenaarts voor Torendries.  
De vraag zal mee opgenomen worden bij de opmaak van het mobiliteitsplan. 
 


