
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 30 januari 2017. 

 
In de Kerkdreef en in de Uitbreidingsstraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld.  
Toegelaten rijrichting vanuit Kerkdreef: Essenweg. 
Toegelaten rijrichting vanuit Uitbreidingsstraat: Hoge Heideweg. 
 
In de Zuiderdijk wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld in de zone 
“Kievitsheide, Klundert en Zuiderdijk” en dit van vóór de voetgangersbrug tot het 
voetbalveld (tot kruispunt met Kievitsheide). 
 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om een subsidie toe te kennen als ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk van mevr. Goetschalckx in Taroudant te Marokko in juli 2016. 
 
Een subsidie wordt eveneens toegekend aan Mevr. Lotte Michielsen, ter ondersteuning van 
een ontwikkelingsproject in Noord-Oeganda. 
 
Kennis wordt genomen van de budgetwijzigingen 2016, het meerjarenplan 2014-2019 en het 
budget 2017 van Welzijnszorg Kempen. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 6 december 2016. 
 
De capaciteitsbepaling voor de GLS De Wegwijzer wordt voor het schooljaar 2017-2018 
vastgesteld op 322 leerlingen, dit op niveau van de school, met volgende capaciteit per 
leerjaar : 
- 1e leerjaar : 46 leerlingen 
- 2e leerjaar : 69 leerlingen 
- 3e leerjaar : 46 leerlingen 
- 4e leerjaar : 46 leerlingen 
- 5e leerjaar : 46 leerlingen 
- 6e leerjaar : 69 leerlingen 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken Bavelstraat 
(deel) en Wegeniswerken Bremstraat, Wilgenstraat en Berkenlaan”. De raming bedraagt € 
925.768,18 incl. btw gedeelte gemeente en excl. btw gedeelte Pidpa/Hidrorio. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van een perceel grond (wegenis) gelegen te 
Rijkevorsel, Looiweg (achter brandweerkazerne), met een oppervlakte van 273 m² aan Dego 
bvba te 2323 Hoogstraten (Wortel). 
 
Een aanpassing van de tarieven in het retributiereglement betreffende werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein wordt vastgesteld. 
 
Een waarnemend secretaris wordt aangesteld om de taken van de gemeentesecretaris over 
te nemen bij mogelijke afwezigheid.  
 
In het kader van de inwerkingtreding van het decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad er akte van dat de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar wordt aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar en 
de hoofdmedewerker milieu en mobiliteit wordt aangewezen als gemeentelijke 
omgevingsambtenaar. 
 
Het organogram en de personeelsformatie worden in gewijzigde vorm vastgesteld. 



 
De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de verlenging van de interlokale vereniging 
‘De Vaart Verjaart’ tot en met 31 december 2017 en keurt eveneens de gewijzigde statuten 
ervan goed. 
 
 
 


