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Openbaar 

1. Geloofsbrieven Karel Godet. Goedkeuring.   

 
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Karel Godet, worden 
goedgekeurd.  
 

2. Eedaflegging van dhr. Karel Godet als gemeenteraadslid in openbare zitting in handen van 
de voorzitter.   

 
Dhr. Godet wordt toegelaten tot het afleggen van de eed overeenkomstig artikel 6, §3 van het 
Decreet Lokaal Bestuur, waardoor hij in functie treedt als titelvoerend gemeenteraadslid. 
 

3. Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   

 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw vastgesteld. 
  

4. Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Aanpassing. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan enkele aanpassingen in het huishoudelijk reglement m.b.t. 
digitaal vergaderen. 
 

5. Besluit van de gouverneur tot vernietiging van de besluiten van het college van 
burgemeester en schepenen van 11 en 25 april 2022 waarbij wordt geweigerd om aan 
gemeenteraadslid Jeroen Ooms de notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel 
Informeert-vergaderingen van deze legislatuur te bezorgen. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van het besluit d.d. 2 juni 2022 van de gouverneur tot vernietiging van de 
besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel van 11 
en 25 april 2022 waarbij wordt geweigerd om aan gemeenteraadslid Jeroen Ooms de 
notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel Informeert-vergaderingen van deze legislatuur 
te bezorgen.  
 

6. GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 8/6/2022 en goedkeuring bijhorende 
protocols.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 8 juni 2022. 
 

7. Grondverwerving in het kader van het aanleggen van een verbindingsweg tussen 
Oostmalsesteenweg en sportzone Sonsheide, inzonderheid het creëren van een trage weg. 
Kennisname ontwerpakte Vastgoedtransacties.   
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Goedkeuring wordt verleend aan de grondverwerving aan Oostmalsesteenweg 76 zijnde percelen 
van 100m² en 30m², ter creatie van een verbindingsweg tussen Oostmalsesteenweg en sportzone 
Sonsheide, zijnde een trage weg. 
 

8. Kapelberg Achtel. Erfpacht van kerkfabriek aan de gemeente met voorkooprecht. 
Goedkeuring.   

 
De voorgelegde ontwerpakte betreffende de kosteloze erfpachtovereenkomst voor 27 jaar 
betreffende de Kapelberg wordt goedgekeurd. 
 

9. Aankoop parochiezaal Sint -Jozef. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan de verwerving van de parochiezaal te Sint-Jozef, Pastoor 
Lambrechtsstraat 1 te 2310 Rijkevorsel. 
 

10. Compartimentering en verbouwen sanitair GLS De Wegwijzer - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2022185   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Compartimentering 
en verbouwen sanitair GLS De Wegwijzer”. De raming bedraagt € 461.037,83 excl. btw.  
 

11. ILV Noorderkempen Werkt. Jaarverslag en dotatie 2021. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2021, inclusief het financieel verslag van de Interlokale 
Vereniging Noorderkempen Werkt goed. Eveneens wordt de dotatie van €6.005,51 aan de 
vereniging voor het werkingsjaar 2021 goedgekeurd. 
 

12. Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen Werkt en partners in het kader van de 
uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. Goedkeuring.   

 
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst met ILV Noorderkempen Werkt en partners in het 
kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid wordt goedgekeurd. 
 

13. Permanent aanvullend politiereglement. Voorrangsregeling wegversmallingen Veldstraat. 
Goedkeuring.   

 
In de Veldstraat, richting Looiweg en De Parre wordt een voorrangsregeling vastgelegd en 
goedgekeurd. 
 

14. Permanent aanvullend politiereglement. Wegversmalling Mopperstraatje-Looiweg. 
Goedkeuring.   

 
Op Mopperstraatje en Lijsterstraat t.h.v. het kruispunt met Looiweg geldt wordt een 
voorrangsregeling vastgesteld alsook enkele regels m.b.t. parkeren. 
 

15. Permanent aanvullend politiereglement. Parkeerbeleid gedeelte Molenakkers. 
Goedkeuring.   

 
Op Molenakkers van huisnummer 7 tot huisnummer 23 wordt een parkeerbeleid vastgelegd en 
goedgekeurd. 
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16. Extra punt. Aanpassing belastingsreglement bewaren van goederen.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel om het reglement aan te passen m.b.t. de termijn 
voor het kostenvrij ophalen van fietsen en bromfietsen die ontvreemd werden en waarvan de 
eigenaar van de fiets of bromfiets werd aangetroffen, naar de eerstvolgende openbare verkoop. 
 

17. Extra punt. Verkeersspiegels.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel om een bijkomende verkeersspiegel te plaatsen aan 
de paal tegenover de Potbergstraat, kruispunt De Parre-Veldstraat en kruispunt Klundert-
Kievitsheide. 


