
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 23 oktober 2017. 

 
De raad gaat akkoord met de permanente politieverordening in de Wouwer enerzijds en in 
de Pannenhuisweg, Gansheideweg, Gemeentebos anderzijds waarbij signalisatie zal worden 
aangebracht ter verduidelijking van de geldende verkeersregels. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 3 oktober 2017 en 
goedkeuring wordt gegeven aan het nascholingsplan, schoolwerkplan, afsprakennota CLB en 
het schoolspecifiek profiel van de directeur. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van het afzonderlijk bijzonder 
onderhandelingscomité (ABOC) d.d. 4 oktober 2017 en goedkeuring wordt gehecht aan de 
bijhorende protocols.  
 
Goedkeuring wordt gehecht aan de selectieprocedure voor de aanwerving van een nieuwe 
directeur in de GLS De Wegwijzer. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van twee stroken grond, 
eigendom van de heer Van Laer Luc, wonende Zwartvenstraat 8 te 2310 Rijkevorsel, zijnde 
een perceel grond met een oppervlakte van 2097 m² en een perceel grond met een 
oppervlakte van 68 m². 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van twee stroken grond, 
eigendom van de heer Van Laer Frans en mevrouw Brosens Maria, wonende 
Scherpengeertstraat 31 te 2310 Rijkevorsel, zijnde een perceel grond met een oppervlakte 
van 374 m² en een perceel grond met een oppervlakte van 31 m². 
 
De raad gaat akkoord met de aankoop voor openbaar nut van een reeks grondinnames van 
het rooilijn- en onteigeningsplan Looi, Looiweg en Smeel. 
 
De grond gelegen in de industriezone “Looi” met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, 
met de oppervlakten van 78a 05ca, 7a 02ca, 1a 24ca en 40ca wordt kosteloos aanvaard door 
de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in de openbare wegenis van de 
gemeente. 
 
Het wegtracé zoals voorgesteld bij de verkavelingsaanvraag nr. 573 ingediend door de heer 
Jan Koyen Geo bvba, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten, tot het realiseren van een 
verkaveling, op de percelen gelegen Zoggebeekweg met een nieuw ontworpen wegtracé, 
wordt goedgekeurd. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de oprichting van een nieuwe deelwerking 
‘intergemeentelijke archiefwerking’ binnen de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen en 
de aanpassing van de bijhorende statuten. 
 
De raad gaat ermee akkoord dat de bestaande interlokale vereniging (ILV) Noorderkempen 
Werkt optreedt als organisator van het zgn. ‘wijk-werken’ (ipv PWA) en past de statuten 
ervan aan. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de personeelsequipe en de verhoging 
van de werkingsbijdrage bij Welzijnszorg Kempen. 
 
De toelagen voor het dienstjaar 2018 worden vastgesteld, alsook de toelagen inzake  



ontwikkelingssamenwerking van het dienstjaar 2017. 
 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018 
worden vastgesteld. 
 
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 wordt 
vastgesteld. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse, namens de Gemeentebelang & VLD-fractie werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 
- Realisatie dienstencentrum. 
Er wordt geen besluit gemaakt over het agendapunt. 
 
 



 
 
 
 
 
 


