
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 21 maart 2016. 

  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 van Welzijnszorg 
Kempen en neemt eveneens kennis van het bijhorende budget 2015. 
 
De personeelsformatie wordt in aangepaste versie goedgekeurd.  
 
Een stuk grond gelegen te Rijkevorsel, Lijsterstaat, met de erop uitgevoerde  
infrastructuurwerken met een oppervlakte van 109m² wordt kosteloos aanvaard door de 
gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar domein van de 
gemeente. 
 
Kennis wordt genomen van het door het college van burgemeester en schepenen ingenomen 
standpunt inzake het ontwerp ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval’. 
 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de bepalingen betreffende het cameratoezicht 
dat ingevoerd zal worden d.m.v. vaste camerabewaking. De plaatsing van de camera’s 
gebeurt ten behoeve van bewaking van de gebouwen en tegen overlast. 
 
Het subsidiereglement betreffende het buitengemeenteijk zwembadgebruik wordt in 
aangepaste versie goedgekeurd. Sportoase Stede Akkers te Hoogstraten werd toegevoegd 
aan de lijst van zwembaden. 
 
Het retributiereglement betreffende de vrijwillige brandweer wordt opgeheven. 
Een nieuw subsidiereglement betreffende brandwacht bij evenementen wordt hiertoe 
goedgekeurd. 
 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de invoering van een permanent parkeerverbod 
vanaf het kruispunt Emiel Van Roeystraat tot een deel in Prinsenpad, en dit aan weerszijden 
van de rijbaan. 
 
De raad gaat akkoord om als werkend lid toe te treden tot vzw Streekplatform Kempen, een 
samenwerkingsverband met betrekking tot streekbeleid, en deze vzw mee op te richten. 
 
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef en 
eveneens aan de rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Organiseren van plaspunten in Rijkevorsel 
De raad gaat akkoord met het voorstel om initiatief te nemen om de plaatselijke 
horecazaken warm te maken om deel te nemen aan gratis plaspunten. De gemeente zal zelf 
enkele nog te bepalen openbare gebouwen openstellen als plaspunt.  

 
 


