
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27.11.2014 

 
Dit beknopt verslag van de gemeenteraadszitting maakt enkel melding van de eindbeslissing van de 
gemeenteraad en is onder voorbehoud van goedkeuring van de notulen op de volgende vergadering.  
Na goedkeuring zal dit beknopt verslag vervangen worden door de goedgekeurde notulen. 
 

Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip Vanvinckenroye, 

Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans en Frank Vroonen (*), 

schepenen; Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine Van de 

Sande, Dimitri Driesen, Frank Deloffer, Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Pierrette Putzeys, 

Marina Boussu, Alex Dubois, Danny Hasevoets, Benny Vreven, gemeenteraadsleden; 

Giesen Pascal, gemeentesecretaris. 

 
(*) Frank Vroonen maakt als ocmw-voorzitter officieel deel uit van het college van burgemeester en schepenen 
en wordt in zijn functie van schepen uitgenodigd op de gemeenteraad.  Hij is evenwel geen gemeenteraadslid 
en dus ook niet stemgerechtigd. 

 

Bij de bespreking van punt 6 (intern reglement tegoedzakken) verlaat raadslid 

Pierrette Putzeys de zitting. 

Bij de bespreking van punt 14 (Uitbreiding waterleiding Wolfstraat) was 

Burgemeester Marc Penxten niet aanwezig. 

Bij de mededeling van punt 36 (Team) waren de burgemeester Marc Penxten en 

raadslid Benny Vreven niet aanwezig. 

 

OPENBARE ZITTING: 

1. Gemeentelijk administratief sanctiereglement (GAS) 

2. OCMW - Aanwending van het gecumuleerd overschot op de gemeentelijke bijdrage 

zoals vastgesteld uit de jaarrekening 2013 van het OCMW. 

3. Bepaling van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan de 

hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2015 en volgende 

4. Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 

voor het jaar 2015 

5. Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 

6. Intern reglement tegoedbonnen huisvuilzakken 

7. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 

8. Aanpassing aan het reglement Huldigingen/Relatiegeschenken 

9. Aanvraag en besteding VIA-4 restmiddelen. 

10. Aankoop PC's gemeentelijke openbare bibliotheek. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

11. Overname wegenis verkaveling Sint-Joris - Ruisenburgstraat- om te voegen bij het 

openbaar domein. 

12. Studieopdracht riolering- en wegeniswerken Hameestraat. Goedkeuring lastenboek. 

13. Studieopdracht riolering- en wegeniswerken Reigerlaan/De Alk. Goedkeuring 

lastenboek. 

14. Uitbreiding waterleiding Wolfstraat 

15. Aanpassing reglement Tutti Frutti 

16. Subsidies aan Alkense Scholen: tutti frutti project 

17. Toelagen aan sportverenigingen 2014 

18. Gemeentelijke toelagen aan culturele verenigingen 

19. Toelage ontwikkelingssamenwerking 

20. Toelagen aan jeugdverenigingen - basissubsidie 2013 - 2014 

21. Toelagen aan jeugdverenigingen - kadervorming monitoren speelpleinwerking 2014 

22. Toelagen aan jeugdverenigingen - kadervorming 2013 - 2014 

23. Toelagen aan jeugdverenigingen - kampsubsidie 2013 - 2014 

24. Gemeentelijke toelage aan jeugdverenigingen 2013 - 2014 

25. Verlenging huurovereenkomst JH De Molen. 

26. Verlenging huurovereenkomst Chiro Mikado 



27. Verlenging huurovereenkomst Chiro Jokadi. 

28. Verlenging huurovereenkomst Koninklijke harmonie St.-Aloysius Alken. 

29. Toelage aankoop natuurgronden 

30. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van maandag 15 

december 2014 

31. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 9 december 

2014 

32. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van woensdag 17 

december 2014 

33. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 16 december 

2014 

34. Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg, afgekort IGL: 

uitnodiging op de algemene vergadering d.d. vrijdag 12 december 2014 om 18u. 

35. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering d.d. woensdag 

17 december 2014 om 19u. 

36. Mededeling Team 

37. Motie risico op stroomschaarste 

38. Komst van een grootwarenhuis op de Stationsstraat (toegevoegd door raadslid Frank 

Deloffer) 

BESLOTEN ZITTING: 

39. Besluit gemeenteraad 30 oktober 2014 - brief ABB 

 

 

1. Gemeentelijk administratief sanctiereglement (GAS) 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de 

gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde 

verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld geluidsoverlast, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, wildplakken, … 

Het politiecollege van de zone Borgloon heeft een ontwerp politiereglement inzake deze 

overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties 

opgesteld. Het aangepast ontwerp van reglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

Volgens raadslid Frank Deloffer komt de visie die de gemeenteraad aangenomen had 

m.b.t. de handeling van de GAS dossiers in de zitting van 29 augustus 2013 en deel 5 

van dit reglement (Sancties – artikel 33) niet met elkaar overeen.  Er wordt eerst 

gestemd over deel 5 (sancties – opheffingsbepalingen – inwerkingtreding) van het 

voorliggende reglement: 

Stemming: 13 ja (Igor Philtjens, Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid 

Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Peter Bollen, Niels 

Jaenen, Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine Van de Sande, Dimitri Driesen) – 0 

neen en 8 onthoudingen (Frank Deloffer, Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Pierrette 

Putzeys, Marina Boussu, Alex Dubois, Danny Hasevoets, Benny Vreven). 

Aansluitend wordt er gestemd over het reglement, met uitzondering van deel 5. 

Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen  

De gemeenteraad bekrachtigt aansluitend unaniem de beslissing van de gemeenteraad 

van 29 augustus 2013. 

 

2. OCMW - Aanwending van het gecumuleerd overschot op de gemeentelijke bijdrage 

zoals vastgesteld uit de jaarrekening 2013 van het OCMW. 

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen 



Indien de rekening van het OCMW-bestuur een batig saldo aan gemeentelijke bijdrage 

vertoont, is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om te bepalen of dit saldo 

teruggestort dient te worden aan het gemeentebestuur of behouden kan worden door het 

OCMW-bestuur.  Het saldo aan gemeentelijke bijdrage aan het OCMW-bestuur bedraagt 

€ 196.730,88 euro.  Deze gemeenteraadsbeslissing dient genomen te worden voordat 

het budget 2015 van het OCMW wordt vastgesteld.  De gemeenteraad dient te beslissen 

of dit saldo al dan niet behouden kan worden door het OCMW-bestuur? 

Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

3. Bepaling van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan de 

hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2015 en volgende 

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen 

Elke gemeenteraad dient de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan de 

hulpverleningszone goed te keuren. Een voorstel tot verdeelsleutel werd goedgekeurd in 

de prezoneraad van 19 maart 2013.  

Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

4. Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 

voor het jaar 2015 

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen 

Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de 

hulpverleningszone Zuid-West Limburg.  

Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

5. Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters 

De gemeente Alken is lid van Limburg.net en gaf de intercommunale haar 

beheersrechten en reglementeringsrechten inzake afvalbeheer, de afvalverwijdering en -

verwerking.  Hierbij werd in de meeste aangesloten gemeenten op  1 januari 2014 een 

uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en verwerking van afvalstoffen met 

inbegrip van het stelsel van de 'directe inning' ingevoerd.  Het betreft een heffing door 

Limburg.net in de vorm van een kohierbelasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen. 

Dit alles werd te Alken vastgelegd in het reglement van 28 november 2013 houdende 'de 

belasting voor het inzamelen van verwerken van huishoudelijke afvalstoffen'. 

Na één jaar 'directe inning' en de interne evaluatie van het reglement is het aangewezen 

om dit reglement te actualiseren en aan te passen. 

Raadslid Danny Hasevoets licht het standpunt van de Sp.a fractie toe waarbij hij 

aangeeft dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ niet wordt toegepast en deze 

belasting a-sociaal en lineair is. 

Raadslid Paul Dirickx licht zijn amendementen toe. Enerzijds stelt hij voor om 

de serviceflatbewoners van Terkoest vrij te stellen van de kohierbelasting 2014 

omdat deze personen anders 2x voor hun huisvuilophaling betalen.  Anderzijds 

wenst hij dat de kohierbelasting niet berekend wordt volgens het Limburgs 

gemiddelde maar zich baseert op het gemiddelde van elke gemeente apart. 

Schepen Cindy Vandormael geeft de nodige toelichting bij de vragen en meldt 

dat Limburg.net ook bezig is met het herbekijken van het systeem indien de 

gezinstoestand wijzigt.  Zij zal de nieuwe regeling van Limburg.net m.b.t. de 

nabestaanden terugkoppelen naar de gemeenteraad. 

 

Amendement 1 van raadslid Paul Dirickx: 

“de reeds betaalde kohierbelastingen voor 2014 terug te betalen aan de 

betrokken serviceflatbewoners”. 

Stemming: 8 ja (Frank Deloffer, Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Pierrette Putzeys, 

Marina Boussu, Alex Dubois, Danny Hasevoets, Benny Vreven) – 13 neen (Igor 

Philtjens, Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy 



Vandormael, Anita Reekmans, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Bart 

Jeuris, Sabine Van de Sande, Dimitri Driesen) en 0 onthoudingen. 

 

 

Amendement 2 van raadslid Paul Dirickx: 

“de kohierbelasting aanpassen aan het gemiddelde huisafval van Alken in plaats 

van het Limburgs gemiddelde”. 

Stemming: 6 ja (Frank Deloffer, Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Pierrette Putzeys, 

Marina Boussu, Alex Dubois) – 15 neen (Igor Philtjens, Marc Penxten, Filip 

Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita 

Reekmans, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine Van 

de Sande, Dimitri Driesen, Danny Hasevoets, Benny Vreven) en 0 onthoudingen. 

 

Aansluitend werd over het reglement gestemd: 

Stemming: 13 ja (Igor Philtjens, Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid 

Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Peter Bollen, Niels 

Jaenen, Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine Van de Sande, Dimitri Driesen) – 2 

neen (Danny Hasevoets, Benny Vreven) en 6 onthoudingen (Frank Deloffer, 

Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Pierrette Putzeys, Marina Boussu, Alex Dubois). 

 

6. Intern reglement tegoedbonnen huisvuilzakken 

Behandelende ambtenaar: Roger Meynen 

Op 1 januari 2014 trad het systeem van de directe inning van Limburg.net in werking. De 

directe inning is een kohierbelasting voor afvalinzameling en –verwerking waarvoor men 

jaarlijks een factuur krijgt toegestuurd.  

Deze factuur is samengesteld uit een vast gedeelte, dat voor elk gezin gelijk is. Er is ook 

een variabel gedeelte, afhankelijk van de gezinsgrootte met hierbij een aantal rollen 

tegoedzakken in functie van het aantal personen in het gezin. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de inwoners van Alken tegemoet te 

komen door bij inruiling zgn. tegoedbonnen te geven. Deze tegoedbonnen kunnen dan 

gebruikt worden bij aankopen bij lokale Alkense handelaars. Handelaars krijgen de 

mogelijkheid om zich in te schrijven. 

Raadslid Pierrette Putzeys verlaat de zitting tijdens de bespreking van dit punt. 

 

Raadslid Benny Vreven licht zijn amendementen toe.  Hij stelt voor dat elke 

burger zijn volledig contingent aan tegoedbonnen ontvangt en de mogelijkheid 

heeft om opnieuw in te ruilen tegen vuilniszakken.  Schepen Cindy Vandormael 

licht toe dat het uniform reglement van Limburg.net bepaalt dat elke burger, 

i.f.v. zijn gezinstoestand, recht heeft op een aantal huisvuilzakken. 

Raadslid Paul Dirickx licht zijn amendementen toe.  Hij stelt voor dat het aantal 

gratis huisvuilzakken van elk gezin terug gebracht wordt op het niveau van het 

gemiddelde sorteergedrag van de Alkenaar en niet op basis van het gemiddeld 

Limburgs sorteergedrag. 

Na de nodige toelichtingen wordt geen enkel amendement ter stemming gelegd. 

De gemeenteraad is unaniem akkoord om de voorgestelde technische 

aanpassingen van raadslid Benny Vreven op te nemen, met name: 

 In artikel 3 en 17 wordt gesproken over afhaalpunt en verdeelpunt.  De 

uniforme term ‘afhaalpunt’ zal gehanteerd worden. 

 In artikel 17 wordt een ‘n’ toegevoegd zodat de naam Alken correct 

geschreven is. 

Aansluitend werd over het reglement gestemd: 

Stemming: 15 ja (Igor Philtjens, Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid 

Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Peter Bollen, Niels 

Jaenen, Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine Van de Sande, Dimitri Driesen, 

Danny Hasevoets, Benny Vreven) – 0 neen en 5 onthoudingen (Frank Deloffer, 

Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Marina Boussu, Alex Dubois). 

 



7. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters 

Ingevolge indexaanpassing (schrijven van FOD Binnenlandse Zaken van 24.09.2014) 

dienen wij ons belastingreglement aan te passen. 

De index op zich wijzigt niets aan onze tarieven. 

Wat verandert wel : 

- Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor 

vreemdelingen worden € 0,50 duurder als de gewone elektronische identiteitskaarten 

voor Belgen en identiteitskaarten voor vreemdelingen. 

- Het verkregen resultaat, als gevolg van de toepassing van de formule voor de 

berekening van het nieuw tarief ingevolge de indexaanpassing, wordt afgerond naar de 

hoger tien eurocent. 

- Kinderen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven en die gelijktijdig 

in dringende of zeer dringende procedure een kids-id aanvragen moeten € 50 betalen 

vanaf de 2° kids-id (in plaats van € 109,80 of € 174,30) 

- De benaming oud tarief werd vervangen door basis tarief.  

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

8. Aanpassing aan het reglement Huldigingen/Relatiegeschenken 

Behandelende ambtenaar: Ingrid Knaepen 

Op 27 maart 2014 keurde de gemeenteraad enkele aanpassingen in het Reglement 

Huldigingen en Relatiegeschenken goed. 

Het huidige reglement voorziet in het  

- 'intern reglement' punt 1: 

Wat doet het gemeentebestuur voor personeelsleden bij: na 10, 20, 25, 30 en 35 jaar 

dienstanciënniteit: 

-Huldiging van het personeelslid tijdens het jaarlijks personeelsfeest. 

- Cadeaubon Alkense handelaars van € 25 + een fles. 

(Na 25 jaar dienstanciënniteit - elke 5 jaar). 

- Extra voor 25 jaar dienstanciënniteit= € 250 in cadeaubonnen Alkense handelaars. 

Nieuw: 

- na 10, 20 en 30 jaar dienstanciënniteit= fles champagne. 

- na 25 jaar dienstanciënniteit= € 275 in cadeaubonnen Alkense handelaars. 

- na 35 jaar dienstanciënniteit=  € 25 in cadeaubon Alkense handelaars. 

 

- 'extern reglement' punt 1 en 2: 

Wat voorziet het gemeentebestuur voor huwelijksjubilarissen, koppels met een wettelijk 

samenlevingscontract en jubilerende religieuzen (priesters/zusters/): 

De huwelijksjubilarissen, koppels met een wettelijk samenlevingscontract en jubilerende 

religieuzen worden 1 à 2 keer per jaar uitgenodigd op de gezamenlijke huldiging in 

Dienstencentrum De Kouter. 

Geschenk:  

-pakket Alkense cadeaubonnen, waarde= x-aantal jaren 'gehuwd', 'wettelijk 

samenwonend' of 'religieuze'. 

- pakket lekkers, ter waarde van € 40 en dit van 't Pralientje, de Fruitkorf of de Oxfam 

Wereldwinkel. 

Nieuw: 

pakket lekkers van Alkense handelaars. 

 

- 'extern reglement' punt 5: 

Wat voorziet het gemeentebestuur voor de 50-jarigen: 

- Receptie in één van de gemeenschapscentra. Het gemeentebestuur bezorgt de 

adressen van alle 50-jarige Alkenaren aan de werkgroep. 

- Het gemeentebestuur verstuurt de uitnodigingen voor de gemeentelijke receptie, 

samen met de uitnodiging voor het feest dat de werkgroep van de 50-jarigen organiseert 

en dit voor de 50-jarige Alkenaren. 



- Voor de uitgeweken Alkenaren geldt dit enkel, mits de werkgroep het adressenbestand 

van deze personen aan het gemeentebestuur bezorgt. 

Nieuw: 

Het gemeentebestuur nodigt alle 50-jarigen Alkenaren uit. 

Raadslid Frank Deloffer dringt aan op een evaluatie van het systeem van de 

cadeaubonnen.  Burgemeester Marc Penxten en Schepen Anita Reekmans 

beloven een overzicht op te stellen en het systeem te evalueren op de volgende 

vergadering van de ARCO. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

9. Aanvraag en besteding VIA-4 restmiddelen. 

Behandelende ambtenaar: Greta Boussu 

In het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 (VIA 4) werden middelen voorzien ter 

verbetering van de koopkracht van de medewerkers die tewerkgesteld zijn in de door 

Vlaanderen gesubsidieerde diensten. De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om de 

koopkrachtmiddelen in te zetten voor de verhoging van de tweede pensioenpijler en/of 

de maaltijdcheques.  

Bij gemeenteraadsbesluit van 27/03/2014 werd beslist om de VIA 4 middelen aan te 

vragen en te gebruiken om de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques ter verhogen 

tot 31/12/2015. 

Vermits er een groot aantal besturen de VIA 4 middelen niet hebben aangevraagd, is er 

nog een gedeelte van die VIA 4 middelen beschikbaar. 

Deze VIA 4 restmiddelen worden verdeeld onder de besturen die voor 31/12/2014 een 

aanvraag doen en de middelen gebruiken om de koopkracht van de werknemers te 

verhogen. Voor het gemeentebestuur wordt het minimumbedrag van de VIA 4 

restmiddelen geraamd op € 11.000.  

Met dat bedrag kan de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques verhoogd worden 

voor de periode van 01/01/2016 tot en met 30/06/2016. Indien de effectief uitgekeerde 

VIA 4 restmiddelen beduidend hoger zouden liggen dan de nu geraamde € 11.000 kan de 

verhoging van de werkgeversbijdrage behouden blijven tot 31/12/2016.  Indien er 

daarna nog VIA 4 middelen resten dan kunnen deze benut worden om extra vorming te 

voorzien voor de specifieke doelgroep.  

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

10. Aankoop PC's gemeentelijke openbare bibliotheek. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Behandelende ambtenaar: Betty Achten 

De pc’s die in de gemeentelijke openbare bibliotheek gebruikt worden zijn verouderd en 

aan vervanging toe. Voor de aankoop van nieuwe pc’s voor de gemeentelijke openbare 

bibliotheek werd een bestek opgesteld met lastvoorwaarden. De aankoop omvat 8 pc’s 

nl. 6 OPAC’s en 2 internetpc’s. De raming bedraagt € 8.800,00 incl. btw. De uitgave voor 

deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 

GEM/24100000/0703 (actie 1419/001/012/003/007). 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

11. Overname wegenis verkaveling Sint-Joris - Ruisenburgstraat- om te voegen bij het 

openbaar domein. 

Behandelende ambtenaar: Marc Blokken 

De aanleg van de wegenis en de uitrusting van de verkaveling Sint-Joris, zijnde de 

huidige Ruisenburgstraat, werd door de eigenaar Livaco nv en Kolmont woonprojecten 

uitgevoerd. De werken werden op 23/06/2003 definitief opgeleverd.  

Thans doet de eigenaar Livaco nv een aanvraag voor gratis afstand en overdracht van de 

wegzate aan de gemeente Alken om deze te laten inlijven bij het openbaar domein. 

Ingevolge een uitgevoerd nazicht werd aan de eigenaar gevraagd om voor de overname 

nog enkele plaatselijke herstellingen uit te voeren. Deze herstellingen werden nu 

uitgevoerd zodat de weg zich momenteel in staat van overname bevindt. 



Het over te nemen perceel is op het kadaster bekend onder: 

- Ruisenburg, Alken 1ste afdeling Sie I nr. 114/z, groot 15a86ca volgens meting door 

Landmeters Tempels & Jacobs.(28a98ca volgens het kadaster).  

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

12. Studieopdracht riolering- en wegeniswerken Hameestraat. Goedkeuring lastenboek. 

Behandelende ambtenaar: Betty Achten 

Het gemeentebestuur zal samenwerken met Infrax voor het uitvoeren van riolerings- en 

wegeniswerken in de Hameestraat. De gemeenteraad van 26 juni 2014 gaf goedkeuring 

aan de samenwerkingsovereenkomst voor deze opdracht. Infrax zal bij deze opdracht 

optreden als opdrachtgevend bestuur. Er werd door Infrax een bestek opgesteld voor de 

studieopdracht van de riolerings- en wegeniswerken kwartaalprogramma 2015 nr 1. In 

dit bestek is het wegenis- en rioleringsproject in de Hameestraat opgenomen onder 

perceel 1.  De raming van de opdracht bedraagt € 20.000,00 incl. btw voor het 

gemeentebestuur Alken (afhankelijk van de uit te voeren werken). De uitgave voor deze 

opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2014-2019, op budgetcode 

GEM/22400007/0200 (actie 1419/001/006/001/004). 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

13. Studieopdracht riolering- en wegeniswerken Reigerlaan/De Alk. Goedkeuring 

lastenboek. 

Behandelende ambtenaar: Betty Achten 

Het gemeentebestuur zal samenwerken met Infrax voor het uitvoeren van riolerings- en 

wegeniswerken in de Reigerlaan/De Alk. De gemeenteraad van 26 juni 2014 gaf 

goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst voor deze opdracht. Infrax zal bij deze 

opdracht optreden als opdrachtgevend bestuur. Er werd door Infrax een bestek opgesteld 

voor de studieopdracht van de riolerings- en wegeniswerken kwartaalprogramma 2015 nr 

1. In dit bestek is het wegenis- en rioleringsproject in de Reigerlaan/De Alk opgenomen 

onder perceel 2.  De raming van de opdracht bedraagt € 10.000,00 incl. btw voor het 

gemeentebestuur Alken (afhankelijk van de uit te voeren werken). De uitgave voor deze 

opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2014-2019, op budgetcode 

GEM/22400007/0200 (actie 1419/001/006/001/005). 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

Burgemeester Marc Penxten verlaat de zitting. 

 

14. Uitbreiding waterleiding Wolfstraat 

Behandelende ambtenaar: Inge Werckx 

De Watergroep, Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt diende een aanvraag in tot 

goedkeuring van de uitbreiding van de waterleiding in de Wolfstraat.  

De uitgave voor deze uitbreiding wordt geraamd op € 5 260,03 en kan afgehouden 

worden van het tegoed waarover de gemeente beschikt aan autonome 

investeringskredieten (op 23.10.2014 bedraagt dit tegoed € 48 601,08). 

Er werd gevraagd om dit project bijkomend te laten opnemen in het 

investeringsprogramma 2015. 

Stemming: 19 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

Burgemeester Marc Penxten vervoegt de zitting. 

 

15. Aanpassing reglement Tutti Frutti 

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme 

In 2010 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement Tutti Frutti voor de Alkense 

scholen goed.  

Het reglement werd tijdens de voorbije onderwijsraad besproken en geëvalueerd.  



De belangrijkste aanpassingen betreffen het uitbreiden van het eten van meer fruit naar 

gezonde voeding in het algemeen.  

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

16. Subsidies aan Alkense Scholen: tutti frutti project 

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme 

In het kader van de gezondheidsbevordering van de kinderen in het algemeen en het 

eten van meer fruit en het drinken van gezonde dranken op school, stelt de gemeente in 

het budget € 2.500 ter beschikking voor  'Bijdrage project Tutti Frutti, onder het 

beleidsdomein Mens, beleidsveld 880, sleutel 64940000. Alle Alkense scholen dienden 

een subsidiedossier in voor het schooljaar 2013-2014. De verdeling van de subsidie werd 

opgemaakt op basis van het bestaande reglement.  

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

17. Toelagen aan sportverenigingen 2014 

Behandelende ambtenaar: Silke Mercken 

In de begroting werd € 13.194 ingeschreven als rechtstreekse subsidie aan 

sportverenigingen, € 8.317 werd ingeschreven als verplichte toelagen aan 

sportverenigingen SBP, en € 4500 werd ingeschreven als impulssubsidie aan 

sportverenigingen met jeugdwerking.  

Volgens de subsidiereglementen dienen de sportverenigingen hun subsidieaanvragen 

vóór 15 september in te dienen bij de dienst vrije tijd.  

De sportraad adviseerde tijdens de algemene vergadering van 24 oktober 2014 de 

subsidieverdelingen positief. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

18. Gemeentelijke toelagen aan culturele verenigingen 

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme 

In het budget 2014 werd € 13.858,- ingeschreven als toelagen voor de culturele 

verenigingen. Het subsidiebedrag voor de culturele verenigingen werd berekend op basis 

van het geldende subsidiereglement. 

Een aantal verenigingen (Rode kruis, Kon. Harmonie, V.O.V., KVLV Kortenbos) 

ontvangen een forfaitaire subsidie apart ingeschreven in het budget. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

19. Toelage ontwikkelingssamenwerking 

Behandelende ambtenaar: Carine Luts 

Het gemeentebestuur heeft in het kader van ontwikkelingssamenwerking een budget 

voorzien voor de ondersteuning van projecten en acties voor een bedrag van €6178,-  

onder de registratienummer 1419 001 010 004 011/0160 64930000 

De gemeenteraad dient de verdeling van deze toelage te bepalen. In de loop van 2014 

heeft het GOSC sensibiliserings- en animatieprojecten georganiseerd voor de Alkense 

scholen. 

Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om een deel van de te verdelen som 

€978 toe te kennen aan het GOSC voor deze sensibiliserings en animatieprojecten. 

Een deel als steun voor project vzw de Blokkendoos voor project in Senegal (€1200), een 

deel voor project van Moninga uit Kongo (€2000) een deel voor projecten van 

wereldsolidariteit in Togo (€2000).  

Het GOSC gaf een gunstig advies over dit voorstel in de vergadering van 5 november 

2014. 

Raadslid Frank Deloffer stelt vast dat er van de subsidie eerst een deel 

afgehouden wordt voor sensibiliseringsacties.  Schepen Anita Reekmans 

verduidelijkt dat elk jaar het budget voor ontwikkelingssamenwerking met € 

1000 zal toenemen zodat op het einde van de legislatuur het gemeentebestuur 

van Alken € 1/inwoner zal besteden aan ontwikkelingssamenwerking. 



Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

20. Toelagen aan jeugdverenigingen - basissubsidie 2013 - 2014 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

In de begroting van 2014 werd een bedrag van € 3.828 in de vorm van een basissubsidie 

voorzien als toelage aan jeugdverenigingen.  

De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een positief advies over de verdeling van de 

basissubsidie aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 2013-2014, tijdens de 

vergadering van 17 november 2014. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

21. Toelagen aan jeugdverenigingen - kadervorming monitoren speelpleinwerking 2014 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

In de begroting werd een bedrag van € 1.787, voorzien als toelage kadervorming voor de  

monitoren van speelpleinwerking. De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een positief 

advies over de verdeling tijdens de vergadering van 17 november 2014. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

22. Toelagen aan jeugdverenigingen - kadervorming 2013 - 2014 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

In de begroting van 2014 werd een bedrag van € 1.560 als toelage kadervorming voor 

jeugdverenigingen voorzien. De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een positief advies 

over de verdeling van de toelage kadervorming aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 

2013-2014, tijdens de vergadering van 17 november 2014. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

23. Toelagen aan jeugdverenigingen - kampsubsidie 2013 - 2014 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

In de begroting van 2014 werd een bedrag van € 6.200 voorzien als toelage 

kampsubsidie aan jeugdverenigingen. De verdeling van dit krediet gebeurde conform het 

geldende subsidiereglement. De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een positief 

advies over de verdeling van de kampsubsidie aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 

2013-2014 tijdens de vergadering van 17 november 2014. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

24. Gemeentelijke toelage aan jeugdverenigingen 2013 - 2014 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

In de begroting van 2014 werd een bedrag van € 6.594 voorzien als toelage aan 

jeugdverenigingen in de vorm van een gemeentelijke subsidie.  

Conform het geldende subsidiereglement gaf de jeugdraad unaniem een positief advies 

over de verdeling van de gemeentelijke toelage aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 

2013-2014 tijdens de vergadering van 17 november 2014.  

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

25. Verlenging huurovereenkomst JH De Molen. 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

Reeds jaren huurt JH De Molen een gedeelte van de lokalen in de Dorpsmolen. De 

huidige huurovereenkomst eindigt op 31 december 2014.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met JH De Molen een nieuwe 

huurovereenkomst af te sluiten aan dezelfde huurvoorwaarden. Deze nieuwe 

huurovereenkomst wordt afgesloten t.e.m. 30 juni 2019. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

26. Verlenging huurovereenkomst Chiro Mikado 



Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

Reeds jaren huurt Chiro Mikado een gedeelte van de lokalen in de dorpsmolen. Deze 

huurovereenkomst eindigt op 31 december 2014. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met Chiro Mikado een nieuwe 

huurovereenkomst af te sluiten aan dezelfde huurvoorwaarden. Deze nieuwe 

huurovereenkomst wordt afgesloten t.e.m. 30/06/2019. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

27. Verlenging huurovereenkomst Chiro Jokadi. 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

Reeds jaren huurt Chiro Jokadi een gedeelte van de lokalen in de Dorpsmolen. Deze 

huurovereenkomst eindigt op 31 december 2014. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met Chiro Mikado een nieuwe 

huurovereenkomst af te sluiten aan dezelfde huurvoorwaarden. Deze nieuwe 

huurovereenkomst wordt afgesloten t.e.m. 30/06/2019. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

28. Verlenging huurovereenkomst Koninklijke harmonie St.-Aloysius Alken. 

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers 

Reeds jaren huurt de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius Alken een gedeelte van de 

lokalen in de Dorpsmolen. Deze huurovereenkomst eindigt op 31 december 2014. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius 

Alken een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten aan dezelfde huurvoorwaarden. 

Deze nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten t.e.m. 30/06/2019. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

29. Toelage aankoop natuurgronden 

Behandelende ambtenaar: Roger Meynen 

Natuurpunt  beheer vzw, Coxiestraat 11  te 2800 Mechelen heeft in 2014 twee percelen  

natuurgrond te Alken aangekocht. Conform het subsidiereglement inzake de aankoop van 

gronden door natuurverenigingen dd. 23 juli 1993 kan de natuurvereniging een toelage 

krijgen. 

Aangezien de goede samenwerking met natuurpunt en de subsidies die deze vereniging 

de voorbije jaren mocht ontvangen is het opportuun om ook nu de gevraagde toelage te 

verlenen.     

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

30. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van maandag 15 

december 2014 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking werd een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de volledige 

legislatuur voor de algemene vergadering van Infrax Limburg.  

Raadslid Bart Jeuris is afgevaardigde en raadslid André Vanhex is plaatsvervanger 

conform het besluit van de gemeenteraad van 28/11/2013. 

De voorgestelde agendapunten van de gewone algemene vergadering Infrax Limburg op 

maandag 15 december 2014 dienen al dan niet goedgekeurd te worden. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

31. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 9 december 

2014 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 



In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking werd een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de volledige 

legislatuur voor de algemene vergadering van Inter-energa.  

Raadslid Peter Schroyen is afgevaardigde en raadslid Peter Bollen is plaatsvervanger 

conform het besluit van de gemeenteraad van 28/11/2013. 

De voorgestelde agendapunten van de gewone algemene vergadering Inter-energa op 

dinsdag 9 december 2014 dienen al dan niet goedgekeurd te worden. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

32. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van woensdag 17 

december 2014 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking werd een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de volledige 

legislatuur voor de algemene vergadering van Inter-media.  

Schepen André Vanhex is afgevaardigde en schepen mevrouw Anita Reekmans is 

plaatsvervanger conform het besluit van de gemeenteraad van 28/11/2013. 

De voorgestelde agendapunten van de gewone algemene vergadering Inter-media op 

woensdag 17 december 2014 dienen al dan niet goedgekeurd te worden. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

33. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: mandatering van de 

afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 16 

december 2014 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking werd een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de volledige 

legislatuur voor de algemene vergadering van Inter-aqua.  

Raadslid Bart Jeuris is afgevaardigde en raadslid mevrouw Anita Reekmans is 

plaatsvervanger conform het besluit van de gemeenteraad van 28/11/2013. 

De voorgestelde agendapunten van de gewone algemene vergadering Inter-aqua op 

dinsdag 16 december 2014 dienen al dan niet goedgekeurd te worden. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

34. Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg, afgekort IGL: 

uitnodiging op de algemene vergadering d.d. vrijdag 12 december 2014 om 18u. 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

In toepassing van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking werd een 

gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de algemene vergadering van IGL voor de 

volledige legislatuur.   

Raadslid Sabine Van de Sande is afgevaardigde en raadslid Dimitri Driesen is 

plaatsvervanger conform het besluit van de gemeenteraad van 28/11/2013.  

De voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van IGL op vrijdag 12 

december 2014  dienen al dan niet goedgekeurd te worden. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

35. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering d.d. woensdag 

17 december 2014 om 19u. 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking werd een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de algemene 

vergadering Limburg.net voor de volledige legislatuur. 

Schepen Cindy Vandormael is afgevaardigde  en raadslid Peter Schroyen is 

plaatsvervanger conform het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2013. 



De voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van Limburg.net op 

woensdag 17 december 2014 dienen al dan niet goedgekeurd te worden. 

Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen 

 

Burgemeester Marc Penxten en raadslid Benny Vreven verlaten de zitting. 

 

36. Mededeling Team 

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen 

Het gemeentebestuur ontving op 12 november 2014 een schrijven van PWA omtrent het  

ontslag van de Heer Guy Cosemans. Hij diende zijn ontslag in als raadslid en voorzitter 

bij vzw PWA Alken. 

Schepen Filip Vanvinckenroye deelt de stand van zaken mee m.b.t. de werking 

van Team. 

 

Burgemeester Marc Penxten en raadslid Benny Vreven vervoegen de zitting. 

 

 

37. Motie risico op stroomschaarste 

Behandelende ambtenaar: Sylvie Gaethofs 

Raadslid Bart Jeuris dient een amendement in m.b.t. de stroomschaarste.  Dit 

voorstel wordt unaniem onderschreven door de gemeenteraad en luidt als volgt: 

Artikel 1: De gemeente Alken wenst solidair te zijn met andere gemeenten en 

stelt daarom voor om tijdens de volledige periode van stroomschaarste 

volgende maatregel te nemen: 

• Het maximaal overschakelen van het bestaand nachtregime vanaf 24u. 

naar een nachtregime vanaf het ontsteken van de openbare verlichting. 

Artikel 2: De gemeente Alken wenst voor haar grondgebied volgende maatregel 

te nemen bij code oranje: 

• de openbare verlichting en de accentverlichting aan de openbare 

gebouwen volledig te doven. 

Artikel 3: De gemeente Alken wenst voor haar grondgebied door Infrax te laten 

onderzoeken in welke bijkomende straten een nachtregime kan geïnstalleerd 

worden en welke de kostprijs hiervan zou zijn. 

Artikel 4: In het kader van het beperken van het risico op stroomschaarste, de 

mogelijke algemene gevolgen bij een stroomafschakeling en de 

maatschappelijke en preventieve taak die Infrax op dit gebied vervult, stelt het 

gemeentebestuur voor dat Infrax de mogelijke kosten voortvloeiend uit de 

toepassing van de artikelen 1 en 2 ten laste neemt. 

 

38. Is alle OK met OKE? De komst van een grootwarenhuis op de Stationsstraat 

(toegevoegd door raadslid Frank Deloffer) 

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen 

In de media hebben wij onze bezorgdheid geuit mbt de gevolgen voor het verkeer in de 

Stationsstraat door de komst van een grootwarenhuis. 

Als Cd&v Alken wezen wij erop dat er op korte afstand drie gevaarlijke verkeersituaties 

zullen zijn, met name de kruispunt met Jardinstraat /Stationstraat/Aardbruggenstraat, de 

situatie rond het tuincentrum ingang Kolmen en het nieuwe warenhuis en dan de situatie 

rond het stationsplein. 

Dit dossier is voor CD&V Alken niet nieuw en er werd reeds meerdere malen op de 

gemeenteraad hiervoor tussengekomen. 

• Wat met de contacten met AWV ? Wanneer is er vergaderd ?  

• Wat met de hertekening van de verkeerssituatie in de Kolmen ?cfr eerste aanzet 

Rup Kolmen, problematiek van vrachtvoertuigen. 

• Welke vergunningen en adviezen dienen er aan OKE te worden gegeven.? Welke 

adviesorganen zijn hier reeds over geraadpleegd ? 



Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe.  Hij stelt op de Stationsstraat 3 

knelpunten vast en de komst van een nieuw grootwarenhuis kan een breekijzer 

betekenen om bij AWV de nodige aanpassingen aan de Stationsstraat te doen.  

Schepen Cindy Vandormael legt uit dat AWV reeds op de hoogte werd gebracht 

maar dat er op dit ogenblik nog geen enkel concreet dossier binnen is.  Schepen 

André Vanhex geeft een overzicht van de verschillende procedures die nog 

doorlopen moeten worden. 

 

GEHEIME ZITTING. 

 

39. Besluit gemeenteraad 30 oktober 2014 - brief ABB 

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen 

De gemeenteraad nam kennis van het schrijven van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur m.b.t. de klacht tegen de benoeming van de coördinator 

dienst vrije tijd. 

 

Daarna sloot de voorzitter de vergadering (22.24u.) 


