
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 24 oktober 2016. 

  
De gemeenteraad gaat akkoord met het permanent aanvullend politiereglement in de 
Kruispad (deel Helhoekweg/Oostmalsesteenweg). Een stilstaan- en parkeerverbod langs 
beide zijden van de rijbaan wordt ingesteld. 
 
De politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang 
op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid wordt aangepast goedgekeurd, 
met name enkele bepalingen inzake ’gemengde inbreuken’, vastgelegd in het protocol GAS 2 
en 3. 
 
Akte wordt genomen van het secretarisbesluit d.d. 30 september 2016, waarbij aan enkele 
medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening de machtiging verleend wordt om bepaalde 
documenten op te stellen en/of handelingen te verrichten en waarbij bevoegdheid tot 
medeondertekening van bepaalde informatieve documenten wordt opgedragen. 
 
De raad gaat akkoord met de aanpassing van het belastingreglement op het ontbreken van 
parkeerruimten i.f.v. het nieuw gemeentelijk richtlijnenhandboek duurzaam woonbeleid. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van het algemeen kader van het systeem van 
interne controle/organisatiebeheersing. 
 
Kennis wordt genomen van het resultaat van de bevolkingsbevraging betreffende het 
instellen van een eenrichtingsverkeer in de Kerkdreef en Uitbreidingsstraat waarbij de 
bevraging 69,7% ja-stemmen en 30,3% neen-stemmen opleverde. Goedkeuring wordt 
gegeven aan het eenrichtingsverkeer, het voorzien van bloembakken i.p.v. paaltjes en het 
voorzien van parkeerstroken, afgebakend met bloembakken in de Uitbreidingsstraat. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de ruil van het gebouw gelegen te Molenstraat 40, waarvan 
gemeente Rijkevorsel eigenaar is, tegen het eigendom "Huis Heidendal" gelegen te 
Hoogstraatsesteenweg 17, waarvan het OCMW Rijkevorsel eigenaar is. 
 
Goedkeuring wordt gegeven aan de aanvraag van Rijko vzw voor een jubileumsubsidie van € 
125 voor het 25-jarig bestaan. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D150015 en de raming voor de opdracht 
“Verbouwen en uitbreiden van een gebouw tot bibliotheek met een ruimte voor Kind & 
Preventie. Lot elektriciteit”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 124.064,96 excl. btw of € 150.118,60 incl. 21% btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D150015 en de raming voor de opdracht 
“Verbouwen en uitbreiden van een gebouw tot bibliotheek met een ruimte voor Kind & 
Preventie. Lot sanitair en HVAC”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 187.392,03 excl. btw of € 226.744,36 incl. 21% 
btw. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 
- Realiseren van 30 serviceflats 



De gemeenteraad gaat niet in op het voorstel waarbij in de meerjarenplanning en het 
budget 2017 en 2018 de bouw van 30 serviceflats wordt opgenomen, en waarbij aan het 
OCMW de opdracht wordt gegeven om de realisatie van dit project uit te werken en te 
finaliseren. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werden 
volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 
- File in het dorp komende van Merksplas – ringweg rond Rijkevorsel 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel waarbij het bestuur in overleg met de 
betrokken instanties gaat, alsook gaat kijken welke maatregelen er kunnen genomen worden 
op korte termijn teneinde de doorstroming in het dorp komende vanuit de Bochtenstraat 
vlot te laten verlopen. 
- Sporthal De Valk 
De gemeenteraad gaat niet in op het voorstel waarbij het bestuur een behoefte- en 
financiële studie inzake De Valk opstelt waarin verschillende pistes worden onderzocht.  

- Niet-bestemmingsverkeer > 3,5T Sint Jozef. 
Dit punt werd behandeld als een vraag, waarop toelichting werd gegeven. 
 
 
 
 


