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Openbaar 

1. Politieverordening van de burgemeester inzake de vergaderingen van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging. 

 
De raad bekrachtigt de politieverorderning van de burgemeester d.d. 7 december 2021 waardoor 
de raadszittingen opnieuw digitaal georganiseerd dienen te worden. 
Openbaar 

2. Pidpa. Basishemelwaterplan Rijkevorsel. Goedkeuring.   

 
Het basishemelwaterplan voor Rijkevorsel, opgemaakt in opdracht van Pidpa, wordt 
goedgekeurd. 
 

3. Dotatie HVZ Taxandria 2022. Goedkeuring.   

 
De dotatie 2022 aan de HVZ Taxandria ten bedrage van € 478.673 voor de gewone dienst en 
€ 125.531 voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd. 
 

4. Dotatie politiezone 2022. Goedkeuring.   

 
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 
2022, zijnde € 704.094,00 in de gewone dienst en  €82.182,00 in de buitengewone dienst, wordt 
goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Noorderkempen. 
 

5. Verdeling subsidies 2022. Goedkeuring.   

 
 De verdeling van de subsidies voor het jaar 2022 wordt goedgekeurd. 
 

6. Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2021. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan de verdeling van de subsidies dienstjaar 2021 inzake 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

7. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap. Goedkeuring herneming.   

 
De gemeente verleent haar goedkeuring aan de ondertekening van de verdere 
samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap. 
 

8. Afschaffing erfdienstbaarheid ter streke 'Loosen Hof' - servitude Helhoekweg 83. 
Goedkeuring akte.   

 
De ontwerpakte betreffende de afschaffing van de erfdienstbaarheid op het perceel Helhoekweg 
83 wordt goedgekeurd. 
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9. OMV-2021-148. Lokaal bestuur Rijkevorsel. Het aanleggen van een park te Sint Jozef ZN. 
Tracé trage weg. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe wegtracé voor het aanleggen van een park te 
Sint-Jozef ZN. 
 

10. OMV-2021-106. Sneyers Koen namens Pidpa OPDRAVER. Wegen en rioleringswerken in zone 
Bergsken. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het rooilijnplan aangaande wegen- en rioleringswerken in zone 
Bergsken alsook aan de vooropgestelde wijzigingen van de gemeentewegen. 
 

11. Cultuur. Aanvraag jubileumsubsidie K.H. Broederband. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de toekenning van een jubileumsubsidie van € 1250 aan K.H. 
Broederband voor het 100-jarig bestaan van deze vereniging. 
 

12. Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Budgetwijziging 2021. Goedkeuring.   

 
De budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus wordt goedgekeurd. 
 

13. Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten van een parkeerplaats voorbehouden 
voor personen met een handicap. Bochtenstraat. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor mensen met een handicap in 
de Bochtenstraat ter hoogte van huisnummer 42. 
 


