Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 2 juni 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 25/05/2020.

Goedkeuring.
Het college keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het college van
burgemeester en schepenen, d.d. 25/05/2020 goed.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Stopzetten selectieprocedure diensthoofd werken.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat van de selectieprocedure voor de
functie van diensthoofd werken en zet hierbij de selectieprocedure voor de functie van
voltijds statutair diensthoofd werken (A4a-A4b) zonder gevolg stop.
4. Heropenstelling functie diensthoofd financiën.
Het college stelt de functie van voltijds statutair diensthoofd financiën (A1a-A3a) open met
aanleg van een wervingsreserve.
5. Heropenstelling functie diensthoofd werken.
Het college stelt de functie van voltijds statutair diensthoofd werken (A4a-A4b) open met
aanleg van een wervingsreserve.
6. Verlenging aanstelling van een personeelslid als dossierbeheerder academie.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u.per week) contractueel
dossierbeheerder binnen de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik, in weddeniveau
C met weddeschaal C1, voor een bepaalde duur van 01/07/2020 tot en met 31/12/2020.
7. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om de heer X te schrappen uit het bevolkingsregister.
8. Omgeving – Markt – Melding van werkzaamheden binnen een beschermd

stadsgezicht.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het uitvoeren van de
werkzaamheden zoals opgenomen in de melding werkzaamheden binnen beschermde
stads- en dorpsgezichten.
9. Omgevingsvergunning Scholtisplein. Regularisatie en uitbreiden restaurant

en plaatsen terras.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor de regularisatie van de interne herschikkingen van het
gelijkvloers as-built, de regularisatie van de tuinbergplaatsen en binnenkoer as-built, de

uitbreiding van de afwaszone en de uitbreiding van het terras aan de voorzijde met
overkapping aan IMMO LINSSEN BVBA.
10. Omgeving – Mobiliteit – Procedure aanvraag tot bewegwijzering.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de
voorgestelde beslissingsboom voor bewegwijzering zoals voorgesteld.
11. Omgeving – aanvraag omgevingsvergunning voor het bijbouwen aan een

industriegebouw – stedenbouwkundige handelingen en milieurubrieken –
Rooterweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor wat betreft de milieu-aspecten onder de volgende algemene
en sectorale Vlarem-voorwaarden.
12. Omgevingsvergunning

Tweede Straat voor het bouwen van
meergezinswoning met 3 woonentiteiten en met 3 inpandige garages.

een

Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten
en met 3 inpandige garages.
13. Omgeving – Geen aktename van de melding voor het plaatsen van een

veranda – Dornestraat.
Er wordt geen akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier opgenomen
stedenbouwkundige handelingen.
14. Omgeving – Verdeling – Nielerstraat.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
15. Verledding P.P.Rubensstraat, P. Breughelstraat, H. Memlingstraat en H. Van

Der Goesstraat.
Het College keurt het plan “Verledding P.P. Rubensstraat, P. Breughelstraat, H.
Memlingstraat en H. Van Der Goesstraat" goed.
16. Verlenen van een concessie openbaar domein Scholtisplein voor Oud

Oteren en voor het ijssalon aan bvba Oud Oteren.
Het college gaat principieel akkoord met de stopzetting van de concessie van 01
september 2014 voor het oprichten van een overdekt terras op het openbaar domein van
de Stad Maaseik (Scholtisplein) groot 81m² aan de bvba Oud Oteren.
17. Opname in het vergunningenregister woning in gesloten bebouwing en een

bijgebouw als zijnde geacht vergund Vullerstraat.
Het college neemt deze constructie op in het vergunningenregister van de Stad Maaseik
als vergund geachte constructie gedeeltelijk opgericht vóór 22 april 1962 en gedeeltelijk
opgericht tussen 22 april 1962 en 30 november 1980.

18. Opstart Buurtsportwerking Maaseik (i.s.m. PXL).

Het college neemt kennis van de vraag van de PXL Hasselt ivm opstart
Buurtsportwerking.
19. Verwerving van gronden Gremelsloweg Fase 2. Informeren eigenaars.
Het college gaat akkoord om de eigenaars aanpalend aan de Gremelsloweg, vanaf de
Witbeekweg tot aan de Weertersteenweg, via officiële schrijven van de stad op de hoogte
te brengen dat de stad zinnens is om de Gremelsloweg her aan te leggen en om deze her
aanleg te realiseren er gronden dienen verworven te worden.
20. Organisatie Kampeertoerisme 2020 naar aanleiding van coronapandemie.
Het college gaat akkoord met het uitzenden van de gemeenschapswachten naar de
kampplaatsen.
21. Sporadische ontgraving begraafplaatsen fusie Maaseik 2020 verlengbaar in

2021 en 2022. Goedkeuring gunning.
Het college verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van
27 mei 2020, opgesteld door de Dienst Werken.
22. Fietsenbeugels met oplaadpunt Bleumerstraat. Project Fluvius.
Het College gaat akkoord met het plaatsen van een voedingspunt voor de
fietsoplaadpunten langs de Bleumerstraat. Kostprijs € 1.884,58.
23. Aanleg passantenhaven ter hoogte van de brug Zuid-Willemsvaart in

Neeroeteren. Goedkeuring principe.
Het college gaat principieel akkoord met de Aanleg van een passantenhaven ter hoogte
van de brug Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren. voor een bedrag indicatief geraamd op
€ 149.435,00 incl. btw en +/- € 10.000 ontwerpkosten.

