
 
 

 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt in aangepaste versie goedgekeurd. Het 
reglement bevat aanvullende maatregelen voor de werking van de raad. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad van de GLS De Wegwijzer d.d. 15 januari 
2019. 
 
De capaciteitsbepaling wordt voor de GLS De Wegwijzer voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op 
322 leerlingen, dit op niveau van de school. 
 
De raad gaat akkoord met enkele aanpassingen in het reglement eretitels voor mandatarissen. 
 
De titel van ereschepen wordt toegekend aan dhr. Boeckx Jozef en dhr. Roefs Karel, ingaande vanaf 3 
januari 2019. 
 
De samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Hoogstraten en het lokaal bestuur Rijkevorsel 
betreffende taken met betrekking tot noodplanning wordt goedgekeurd. 
 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 en de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek van 
Sint-Willibrordus. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de statutenwijziging van OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen. 
 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 december 2018, waarbij werd beslist om in het kader van 
toegankelijkheid en in het bijzonder voor de minder mobiele weggebruiker de boordstenen aan het 
begin van Prinsenpad en Doelenpad volledig af te schuinen, wordt opgeheven. 
 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2018 inzake de gedenkplaatsjes aan de graven van 
gesneuvelde militairen wordt opgeheven.  De gedenkplaatjes, geleverd door VOS (Vlaamse 
Vredesvereniging) te Antwerpen, aan de graven van gesneuvelde militairen worden behouden. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Populierenweg, met een oppervlakte van 207m², wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar domein van 
de gemeente. 
 
De raad beslist om deel te nemen aan de intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke 
ordening van de IOK. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘Weg- en rioleringswerken in 
Vlimmersebaan' tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 
 
Een aantal verenigingen waarbij de gemeente is aangesloten, plannen een Algemene Vergadering of 
een Buitengewone Algemene Vergadering. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda’s van 
deze vergaderingen en duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers aan als volgt : 
- Bouwmaatschappij De Noorderkempen : Wim De Visscher en plaatsvervanger Bob Van den Eijnden 
- De Ark Wonen : Lieven Van Nyen en plaatsvervanger Bob Van den Eijnden 
- Ethias te Hasselt : Karl Geens en plaatsvervanger Stefan Maes 
- V.V.M. De Lijn te Mechelen : Karl Geens en plaatsvervanger Dorien Cuylaerts 
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.) te Brussel : Dorien Cuylaerts en  
plaatsvervanger Karl Geens 
- Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (O.V.S.G.) :  
Nathalie Stoffelen en plaatsvervanger Stefan Maes 
- Vereniging voor Openbaar Groen vzw : Bob Van den Eijnden en plaatsvervanger Lieven Van Nyen 
- vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen : Bert Vangenechten en  



plaatsvervanger Wim De Visscher  
  
Ook volgende gemeentelijke vertegenwoordigers worden aangeduid :  
 - Academie voor muziek en woord de Noorderkempen - raad van bestuur : Nathalie Stoffelen en 
Stefan Maes 
 - Bibliotheek - beheerscomité : Sabine Fransen (N-VA), Monique Gabriëls (CD&V) en Renilde 
Willemse (Gemeentebelangen) 
 - Scholengemeenschap De Schakel - beheerscomité: Nathalie Stoffelen en plaatsvervanger Stefan 
Maes 
 - De Ark Wonen - lid beheersorgaan : Wim De Visscher 
 - Vereniging voor openbaar groen (VVOG) - beheerder en lid financieel comité : Lieven Van Nyen 
 - Bouwmaatschappij De Noorderkempen - lid raad van bestuur : Lieven Van Nyen 
 - Erfgoedcel Noorderkempen - leden raad van bestuur : Karl Geens en Jack Jacobs 
 - Sportregio Noorderkempen - beheerscomité : Nathalie Stoffelen en plaatsvervanger Stefan Maes 
 - Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt - beheerscomité : Bert Vangenechten 
 - Leader MarkAante Kempen: Nathalie Stoffelen en Dorien Cuylaerts 
 - Comité voor preventie en bescherming op het werk: Nathalie Stoffelen en Nathalie Cuylaerts 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Van Dun, namens de ProVeussel-fractie werden volgende punten 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 

- Toegevoegd punt. Gebruik van biologische alternatieven op alledaagse gebruiksmiddelen. 
- Toegevoegd punt. Paddentrek. Vrijmaken budget. Oproep naar vrijwilligers 

 
Op verzoek van gemeenteraadslid Jacobs, namens de Gemeentebelangen-fractie werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 

- Toegevoegd punt. Bijencentrum De Raam. Aankoop grond door gemeentebestuur. 

 
 


