
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 26 februari 2018. 

 

Kennis wordt genomen van het meerjarenplan en het budget 2018 van Welzijnszorg Kempen. 
 
De raad hecht goedkeuring aan de invoering van tonnagebeperking van maximum 3,5 ton 
toegelaten massa met onderbord uitgezonderd laden en lossen in de Meerblok, tussen Oude Baan 
en Vaart. 
 
Eveneens wordt goedkeuring gegeven aan de invoering van tonnagebeperking van maximum 3,5 
ton toegelaten massa met onderbord uitgezonderd laden en lossen in de de Perenstraat, tussen 
Drijhoek en Appelstraat. 
 
Het politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
afvalstoffen wordt in aangepast versie goedgekeurd n.a.v. invoering papiercontainers en 
ondergrondse glascontainers. 
 
De Politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op 
de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid wordt in aangepaste versie goedgekeurd 
na toevoeging van 3 luiken nl. sluikstoken, brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen 
en tenten en een bijzonder reglement inzake de halfvastenstoet.  
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken 
kopgevel-straatmuur-arcadeboog”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 81.356,42 excl. btw of € 98.441,27 incl. 21% btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-18-004: Kleine uitbreiding in 
Hoeveweg' tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek 'wegenis-, groen- en rioleringswerken te Molenakkers 
Rijkevorsel'. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 1 835 957,33 
excl. btw ofwel € 2 221 508,37 incl. 21% btw. 
 
De grond met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, eigendom van Bouwmaatschappij De 
Noorderkempen cv, en gelegen te Dellenweg, met een gezamenlijke oppervlakte van 1281 m² 
(lot 1 1261 m² en lot 2 20 m²), wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut 
om opgenomen te worden in het openbaar domein van de gemeente. 
 
Dhr. Dries Dams wordt aangesteld als vaste secretaris van de Gecoro en dit ter vervanging van 
dhr. Slegers Guy, op pensioen per 1 mei 2018. 
 

 

 

 
 
 

 


