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Openbaar 

1. OFP Prolocus. Vervanging vertegenwoordiger algemene vergadering.   

 
Schepen Peter Janssens wordt verkozen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
OFP Prolocus. 
 

2. GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 28/09/2022 en goedkeuring bijhorende 
protocols.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 28 september 2022 en goedkeuring 
wordt gehecht aan enkele protocols betreffende wijzigingen in het schoolreglement, het 
lestijdenpakket SJ 2022-2023 en het professionaliseringsplan SJ 2022-2023. 
 

3. Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop geadresseerde 
postbedeling. Goedkeuring.   

 
De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop 
“Geadresseerde postbedeling” voor een periode van 4 jaar. 
 

4. Permanent aanvullend politiereglement. Uitbreiding fietsstraatzone. Gedeelte 
Molenstraat. Goedkeuring.   

 
In de zone gedeelte Molenstraat begrensd door kruispunt Molenstraat - Sint-Luciestraat, 
kruispunt Molenstraat - Kardinaal Cardijnlaan en kruispunt Molenstraat – Vonderstraat wordt een 
maatregel ingesteld zodat de weggebruikers de regels zoals die gelden in de fietsstraat 
respecteren.  
 

5. Mobiliteit. Aanpassing boordsteen parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 
handicap. Goedkeuring.   

 
De raad beslist om geen boordafschuining of -verlaging voorzien aan de parkeerplaats 
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Bochtenstraat 42. 
 

6. IVEKA/Fluvius. Buitengewone algemene vergadering 13/12/2022. Goedkeuring agenda, 
statutenwijziging, partiële splitsingen en vaststelling mandaat.   

 
De agenda van de algemene vergadering van IVEKA/Fluvius d.d. 13 december 2022 wordt 
goedgekeurd, alsook de vaststelling van de gemeentelijke mandaten. 
 

7. Weg- en rioleringswerken Helhoek, Mielandweg, Meerblok, Oude Baan, Vrouwkensblok en 
Vaart/deel. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en Pidpa.   
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Goedkeuring wordt verleend aan 'de samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire en niet-
prioritaire werken' tussen het lokaal bestuur Rijkevorsel, Pidpa/Hidrorio en Aquafin en het 
addendum bij de overeenkomst van 16 maart 2021 omtrent de studie van het Aquafin-project. 
 

8. Wegen- en rioleringswerken Vlimmersebaan/Lange Dreef K-19-002. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Wegen- en 
rioleringswerken Vlimmersebaan/Lange Dreef”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.587.988,50 excl. BTW. 
 

9. Grondverwerving deel van een perceel hoek Vlimmersebaan en Zuiderdijk. Goedkeuring 
akte.   

 
De raad gaat akkoord met de grondverwerving voor het perceel gelegen te hoek Vlimmersebaan 
en Zuiderdijk met oppervlakte van 14 ca thans deel van perceel Sectie D nr 98/02/BP0000. 
 

10. Lokaal woonbeleid. Toetreding intergemeentelijke loketwerking wonen/energie. 
Goedkeuring.   

 
Er wordt beslist toe te treden tot de intergemeentelijke loketwerking wonen/energie voor een 
looptijd van minstens 3 jaar, hetzij tot en met december 2025. 
 

11. Extra punt. Volksbevraging voor de straatnamen van 't Sas.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van raadslid Jeroen Ooms, namens de 
Gemeentebelangen-fractie dat luidt als volgt: 'de gemeenteraad geeft opdracht aan het college 
om bij de benaming van de pleinen en straten van ‘t Sas de bevolking actiever te betrekken door 
een volksbevraging te doen en een stemming te laten plaatsvinden om de straten te benoemen.' 
 


