
 

 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 30 maart 2015. 

  
De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het tijdelijk hoogdringend 
politiereglement d.d. 12 februari 2015 inzake herstelwerken in de Perenstraat, door de 
Burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit. 
 
De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het tijdelijk hoogdringend 
politiereglement d.d. 16 maart 2015 inzake wegwerkzaamheden in Merret, door de 
waarnemend burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit. 
 
Het permanent politiereglement inzake de afbakening van de bebouwde kom van 
Rijkevorsel-centrum wordt aangepast goedgekeurd. 
 
Het permanent politiereglement inzake de invoering van 70 km/uur zone op grondgebied 
Rijkevorsel wordt aangepast goedgekeurd. 
 
Het permanent politiereglement inzake parkeerbeperkingen voor voertuigen op openbare 
plaatsen en wegen in Rijkevorsel-centrum (blauwe zones) wordt aangepast goedgekeurd. 
 
De raad verleent gunstig advies aan de rekening 2014 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus 
Rijkevorsel.  
 
Goedkeuring wordt gegeven aan het meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-
Willibrordus. Tevens wordt akte genomen van het budget 2015. 
 
De gemeenteraad geeft zijn principiële goedkeuring aan het reglement inzake het 
inrichten van een speelstraat in Rijkevorsel tijdens de zomervakantie. 
 
De raad gaat akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid van ondergrondse 
doorgang voor het leggen van een riolering voor openbaar nut op een perceel grond, 
gelegen te Rijkevorsel, Hoeveweg met een oppervlakte van 31a 62ca. 
 
Er wordt beslist om verder deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform. De 
gemeenteraad keurt het dossier met betrekking tot de verlenging van het project Kempens 
Woonplatform goed.  
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15/16 en de raming voor de opdracht 
‘Onderhoudswerken 2015 – asfaltwegen’. De raming bedraagt € 83 077,39 incl. 21 % btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht ‘Collector 
Hoogstraatsesteenweg - Kleine Gammel’ voor het totaal bedrag in meer van € 36 737,95 
incl. 21 % btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15/17 en de raming voor de opdracht 
‘Aanstellen architect bouw IBO Sint Jozef’. De raming bedraagt € 63 000,00 incl. 21 % btw. 
 
Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 12 maart 2015 en 
eveneens geeft de raad goedkeuring aan enkele wijzigingen in het schoolreglement 2015-
2016 van GLS De Wegwijzer. 



 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de bepalingen betreffende het cameratoezicht 
dat ingevoerd zal worden d.m.v. een verplaatsbare camera.  De plaatsing van het toestel 
zal gebeuren op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel in de straten zoals 
vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Renilde Willemsse (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad : 
- Afschaffen van de belasting op drijfkracht 
Het agendapunt wordt verdaagd en ter behandeling verplaatst naar halverwege de 
legislatuur. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Jack Jacobs (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad : 
- Aankoop repeltje grond gesitueerd aan het rondpunt centrum Rijkevorsel. 
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om de eigenaar van de grond aan het 
rondpunt te verzoeken een repeltje grond te verkopen in het kader van de 
verkeersveiligheid voor het verkeer en voetgangers die vanuit Hoogstraten naar het 
rondpunt komen. De eigenaar wordt verzocht de haag te snoeien voor een betere 
zichtbaarheid. 
 
 
 
 


