
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 30 mei 2016. 

  
 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales IKA, PIDPA, CIPAL, 
PONTES, worden goedgekeurd. De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld zoals eerder aangeduid. 
 
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen gol d.d. 15 juni 2016 worden aangeduid. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde wijzigingen in het schoolreglement 2016-
2017 van GLS De Wegwijzer. 
 
De raad gaat akkoord met het eindrapport van het actieplan Verkeersveiligheid Rijkevorsel. 
De gemeente Rijkevorsel zal bij goedkeuring van het eindrapport door Ouders van 
Verongelukte Kinderen - SAVE een uitreiking krijgen van het officiële SAVE-label. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan de verkoop van een perceel industriegrond gelegen te 
Rijkevorsel, Vroente, met een oppervlakte volgens meting van 5192 m² (51a 92ca) aan de 
bvba Verlibouw, gevestigd Bergsken 4 te Rijkevorsel. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Prinsenpad, onverdeelde eigendom van de familie 
Verheyen met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, met een oppervlakte van 
respectievelijk 255m², wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om 
opgenomen te worden in het openbaar domein van de gemeente. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van de lokale binding in het lokaal 
toewijzingsreglement als volgt : er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 
jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben 
gewoond. De 2 criteria worden naast elkaar geplaatst en worden aldus evenwaardig 
benaderd.  
 
Het voorlopige rooi- en onteigeningsplan Gansheideweg d.d. 12 oktober 2015 wordt 
voorlopig vastgesteld. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het geamendeerde bestek met nr. 635.009 en de 
geamendeerde raming voor de opdracht “Site Sas - Onderhoudswerken schouw”, opgesteld 
door de ontwerper, H. Mertens, Helhoek 4 te 2310 Rijkevorsel. De geamendeerde 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De geamendeerde raming bedraagt 
€ 133.552,66 excl. BTW of € 161 598,72 incl. BTW. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 201609 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken 2016 betonwegen”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 97.422,90 
excl. btw of € 117.881,71 incl. 21% btw. 
 
 
 
 


