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Openbaar 

1. Politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de vergaderingen van 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging.   

 
De politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bekrachtigd. 
 

2. Politieverordening van de burgemeester inzake preventieve maatregelen in de 
schoolomgevingen n.a.v. stormweer. Bekrachtiging.   

 
De politieverordening van de burgemeester d.d. 18 februari 2022 inzake preventieve 
maatregelen in de schoolomgevingen n.a.v. stormweer wordt bekrachtigd. 
 

3. Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2020. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de gemeente en het 
OCMW door de gouverneur. 
 

4. Noodplanning. ANIP Rijkevorsel. Kennisname.   

 
De raad neemt kennis van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente Rijkevorsel. 
 

5. Heraanleg Veldstraat (deel) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2022176.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg Veldstraat 
(deel)” waarbij de lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt € 180.338,40 incl. 
21% btw. 
 

6. Kosteloze grondafstand ter hoogte van Merksplassesteenweg 68.  Strook langsheen rijweg. 
Goedkeuring akte.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de kosteloze verwerving van een strook grond langsheen de 
rijweg gelegen ter hoogte van Merksplassesteenweg 68, voor opname in openbaar domein onder 
afdeling 2 perceel D 0046/H/3/P0000 (precad) met een oppervlakte van 96ca. 
 

7. Kosteloze grondafstand in het kader van opname in het openbaar domein. 
Hoogstraatsesteenweg 35. Goedkeuring akte.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de kosteloze verwerving van een strook grond langsheen de 
rijweg gelegen ter hoogte van Hoogstraatsesteenweg 35, voor opname in openbaar domein onder 
afdeling 1 perceel H 532/E/5/P0000 (precad) met een oppervlakte van 15,58m². 
 

8. Kosteloze grondafstand en vestiging erfdienstbaarheid Prinsenpad 25. Goedkeuring aktes.   
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Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van een strook grond gelegen 
Prinsenpad 25, voor opname in openbaar domein onder afdeling 1 perceel H 585/Z/8/P0000 
(precad) met een oppervlakte van 180m². 
 

9. Renovatie gemeentehuis (ontwerp en bouw). Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze 
en raming.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie 
gemeentehuis te Rijkevorsel, ontwerp en uitvoering” waarbij de lastvoorwaarden worden 
vastgesteld. De raming bedraagt € 3 884 297 excl. btw. 
 

10. Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen. Vaststelling.   

 
Een nieuwe versie van het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen wordt 
vastgesteld. 
 

11. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw. Afvaardiging algemene vergadering en raad 
van bestuur.   

 
De effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene 
Vergadering van vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete worden bij geheime stemming 
vastgelegd. De aanduiding van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur wordt eveneens bij 
geheime stemming uitgevoerd. 
 

12. Extra punt. Parkeerplaats voor mindervaliden aan de begraafplaats centrum.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om een parkeerplaats voor mindervaliden te 
voorzien op de parking van het kerkhof centrum. 


