Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 4 februari 2019
__________________________________________________________________________________
1. Aanduiden afgevaardigde voor het bekkenbestuur van het Maasbekken.
Verwijzing naar Gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad schepen Edgard Stijven voor met als
plaatsvervanger schepen Guido Geusen. Dit dossier wordt op de agenda voor de
vergadering van de gemeenteraad op 25 februari 2019 geplaatst.
2. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen schrapt een persoon uit het
bevolkingsregister van de stad Maaseik.
3. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen die
opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2017.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift tegen
de aanslag voor het aanslagjaar 2017 in het kohier inzake de belasting op de
gebouwen en de woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand
ontvankelijk en vermindert de aanslag met een bedrag van €700. De
belastingschuld van €300 dient betaald te worden voor het aanslagjaar 2017.
4. Bestelbonnen stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 04 februari 2019.
Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen goed.
5. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift voor
gegrond.
6. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift voor
gegrond.
7. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen die
opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2017.

Dit bezwaarschrift tegen de aanslag voor het aanslagjaar 2017 in het kohier
inzake de belasting op de gebouwen en de woningen die opgenomen zijn in het
register van leegstand wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

8. Omgevingsvergunning. Het uitbreiden van een ééngezinswoning, het bouwen
van een tuinberging en het plaatsen van een overkapping Javanastraat.
Het college levert de omgevingsvergunning af.
9. Financiële afspraken tussen Sint-Vincentius Maaseik en de stad, het OCMW en
het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik (AGBIM).
Het college neemt kennis van deze afspraken.
10. Omgevingsvergunning. Het plaatsen van een reclamezuil gelegen aan het
hoekperceel Hoogstraat en Bollenstraatje.
Het college levert de omgevingsvergunning af.
11. Omgevingsvergunning. Het plaatsen van een reclametotem gelegen op een
perceel aan de Diestersteenweg.
Het college levert de omgevingsvergunning af, mits rekening wordt gehouden met de
opmerking van Agentschap Wegen en Verkeer.
12. Bike Challenge Vrijthof – Vrijthof op 20 april 2019.
Het college geeft toestemming aan Team Vrijthof - Vrijthof, voor de doortocht van de
Bike Challenge, een recreatieve mountainbiketocht op zaterdag 20 april 2019,
volgens het voorgestelde parcours en onder de volgende voorwaarden:









de inrichters zijn in het bezit van een machtiging van het Agentschap Natuur en
Bos. De de voorwaarden opgelegd door ANB worden nageleefd
de deelnemers worden ruim gesensibiliseerd in verband met afval.
de organisator zorgt voor de nodige voorzieningen om het afval, dat tijdens de
manifestatie ontstaat, te verzamelen zodat het na afloop kan worden opgehaald
en afgevoerd volgens de geëigende kanalen
de organisatie voorziet in de inzet van gemachtigde personen
er wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis wordt voorgelegd aan de stedelijke dienst
de deelnemers respecteren de reglementeringen van de wegcode
de volledige identiteit en bereikbaarheid van de verantwoordelijke ook tijdens het
evenement wordt vooraf meegedeeld aan politie Maasland.

13. LLLicit op 22 februari 2019 in Fuego.
Het college geeft toelating aan vzw Fuego voor de organisatie van Illicit Second
Crime op vrijdag 22 februari 2019 in Fuego, Sportlaan 36, met volgende
voorwaarden:



het produceren van muziek, al of niet elektronisch versterkt, wordt toegestaan tot
02u00, uitdovend tot 02u30.
wat betreft het maximaal toegelaten geluidsniveau van de muziek is het Besluit
van de Vlaamse Regering, gepubliceerd in het staatsblad op 29 maart 2012, van
toepassing. Dit besluit laat een maximaal geluidsniveau toe van 95dB(A)Laeq, 15
min, op voorwaarde dat de geluidssterkte gemeten en visueel weergegeven
wordt.





de activiteit eindigt ten laatste om 03.00 uur
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis wordt voorgelegd aan de stedelijke dienst
de organisatie voorziet in de inzet van erkende opzichters/security met het oog op
de veiligheid tijdens de manifestatie. De identiteit hiervan moet ter beschikking
zijn van de verantwoordelijke.

De toelating van het Agentschap Wegen en Verkeer voor het plaatsen van
reclameborden langs gewestwegen wordt bekrachtigd.
14. Mandaten stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijsten goed.
15. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 28/01/2019.
Goedkeuring.
Het College keurt de agenda en de notulen goed.
16. Verkoop industriegrond Jagersborg aan. Ontwerp bouwplan.
Het college gaat akkoord met de verklaring betreffende de plannen die opgesteld zijn
in het kader van de verkoop van industriegrond aan holding nv Palisander.
17. Verkoop industriegrond door nv Metaalwerken Keyers aan nv Acterra.

Naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om niet over te gaan tot het uitoefenen
van het recht van voorkoop. De verkoop zal op de agenda van de gemeenteraad
geplaatst worden.
18. Politieverordening jaarmarkten Maaseik 2019.
Het College keurt volgende politieverordeningen goed ter gelegenheid van de drie
jaarmarkten die georganiseerd worden in centrum Maaseik:
1. Sint-Jozefmarkt op woensdag 20 maart 2019 op de Markt, Bosstraat,
Hepperstraat, Muntplein en Maasplein
Op woensdag 20 maart 2019, vanaf 06u00 tot 20u00 alle verkeer en het parkeren
van voertuigen, met uitzondering van marktkramers, verbieden op volgende wegen:
- Markt en marktsingel
- Eikerstraat vanaf Capucienenstraat naar de Markt
- Marktstraat vanaf de Houtstraat naar de Markt
- Boomgaardstraat, vanaf de Walstraat naar de Markt
- Hepperstraat vanaf de Eerste straat naar parking Ijskelder
- Rotonde Hepperstraat, m.u.v. uitgaand verkeer via parking Ijskelder
- Grote Kerkstraat, vanaf de Waagstraat naar de Markt
- Bosstraat
- Op de parkeerplaats “ijskelder” is parkeren toegelaten, uitsluitend met toegang via
de Walstraat en met uitgaand verkeer via rotonde Hepperstraat
2. Avondmarkt Maaseik op vrijdag 7 juni op het Kolonel Aertsplein

Op vrijdag 7 juni 2019 vanaf 12u00 tot 24u00, alle verkeer en het parkeren van
voertuigen, met uitzondering van marktkramers, verbieden op volgende wegen :
- Kolonel Aertsplein
- Prinsenhoflaan
3. Sinterklaasmarkt op woensdag 4 december op de Markt, Bosstraat, Hepperstraat,
Muntplein en Maasplein
Op woensdag 4 december 2019 vanaf 06u00 tot 20u00, alle verkeer en het parkeren
van voertuigen, met uitzondering van marktkramers, verbieden op volgende wegen :
- Markt en marktsingel
- Eikerstraat vanaf Capucienenstraat naar de Markt
- Marktstraat vanaf de Houtstraat naar de Markt
- Boomgaardstraat, vanaf de Walstraat naar de Markt
- Hepperstraat vanaf de Eerste straat naar parking Ijskelder
- Rotonde Hepperstraat, m.u.v. uitgaand verkeer via parking Ijskelder
- Grote Kerkstraat, vanaf de Waagstraat naar de Markt
- Bosstraat
- Op de parkeerplaats “ijskelder” is parkeren toegelaten, uitsluitend met toegang via
de Walstraat en met uitgaand verkeer via rotonde Hepperstraat

19. Politieverordening jaarmarkten Neeroeteren 2019.
Het College keurt volgende politieverordeningen goed ter gelegenheid van de 2
jaarmarkten die georganiseerd worden in deelgemeente Neeroeteren:
1. Avondmarkt Neeroeteren op vrijdag 28 juni 2019 op de St Lambertuskerkstraat en
de Spilstraat
Op vrijdag 28 juni 2019, vanaf 13u00 tot 24u00 alle verkeer en het parkeren van
voertuigen, met uitzondering van marktkramers, verbieden op volgende wegen:
- Spilstraat
- St. Lambertuskerkstraat afsluiten voor alle verkeer t.h.v. huisnummer 16 zodat de
parking van de Delhaize toegankelijk blijft
- Het Raadshofplein
2. Kerstmarkt Neeroeteren op maandag 16 december 2019 op de St.
Lambertuskerkstraat, Spilstraat, Ophovenstraat en Scholtisplein
Op maandag 16 december 2019 vanaf 13u00 tot 24u00, alle verkeer en het parkeren
van voertuigen, met uitzondering van marktkramers, verbieden op volgende wegen :
- Spilstraat, tussen de Maaseikerlaan en de St. – Lambertuskerkstraat
- St. – Lambertuskerkstraat
- Scholtisplein
- Ophovenstraat, tussen het Scholtisplein en de Corner
- Rotemerlaan, vanaf de Dennenstraat in de richting van het Scholtisplein
- Parking lagere school aan de Maaseikerlaan

20. Processierupsbestrijding 2018 verlengbaar 2019 en 2020. Niet
verlengen.
Het college verlengt de dienstverlening “Processierupsbestrijding 2018 verlengbaar
2019 en 2020” niet voor 2019 en 2020. Er zijn inmiddels nieuwe methodes op de
markt voor de bestrijding. Die methodes zullen worden onderzocht op hun
bruikbaarheid in Maaseik.

21. Euregiorit op 5 mei 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Euregiorit door de Maaseiker
Oldtimerclub op zondag 05 mei 2019 onder de voorwaarden:





de deelnemers leven de reglementering van de wegcode na.
bij openbare evenementen moet een polis burgerlijke aansprakelijkheid worden
afgesloten en de gegevens hiervan moeten meegedeeld aan de dienst cultuur evenementen.
de gebruiksvoorwaarden van de sporthal worden gerespecteerd. Voor praktische
afspraken nemen de organisatoren contact met de sportdienst en/of de uitbater
van Den Aftrap.

Ter gelegenheid van de Euregiorit op 05 mei 2019 zijn volgende
verkeersmaatregelen van kracht:
op zondag 5 mei 2019 van 08.00 uur tot 18.00 uur is het verboden om te parkeren
langs de Rotemerlaan, in de richting van Rotem, gedeelte Komeweg - Akkerstraat.
Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op inname van het openbaar domein.
Over de beschikbaarheid van de weide naast de sporthal als parking wordt ten
vroegste een week vooraf beslist. Er zijn alternatieven in de buurt : hoek
Rotemerlaan/Dennenstraat, parking Klaaskensmolenweg, parking Borglaan,
Kraanveldstraat. Mogelijk bijkomende parkeerplaatsen via derden : Veteranen
(voetbalplein Dilserbaan), Visclub Neeroeteren. De organisator voorziet zelf
bewegwijzering naar de parkings en eventueel een gemachtigde opzichter voor de
oversteekplaats Dennenstraat-Komweg.
Het is niet toegestaan om de weide naast de sporthal De Borg op of af te rijden via de
Rotemerlaan.

22. Ondersteuning kindercarnavalsoptochten scholen 27-28 februari en 1
maart 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de kindercarnavalsoptochten
scholen op :





woensdag 27 februari 2019 om 09.30 uur in Berg-Waterloos
donderdag 28 februari 2019 om 13.30 uur in Voorshoven
vrijdag 1 maart 2019 om 09.15 uur in Neeroeteren
vrijdag 1 maart 2019 om 13.15 uur in Maaseik

volgens de voorgestelde trajecten.
Het college gaat akkoord met de logistieke ondersteuning :







wegnemen paaltjes waar nodig
inschakelen stadswachten (2 voor Maaseik en 2 voor Neeroeteren - inzetbaar
naar beschikbaarheid
controle parcours Maaseik
carnavalsmuziek via de geluidspalen op Markt en in Bosstraat
plaatsen van luidsprekers aan stadhuis (muziek van 13.15 tot 15.15 uur)
inschakelen borstelwagen na optochten (parcours en speelplaatsen).

Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de politie om voor
de begeleiding van de optochten te zorgen.
Ter gelegenheid van de optocht in Voorshoven op donderdag 28 februari 2019 wordt
de parkeerplaats van de voetbal (langs de Tsimansweg) vrijgehouden van 12.15 tot
15.30 uur voor het parkeren van de prinsenwagen.
23. Kennedymars op 20 april 2019.
Het college geeft toelating aan de heer Piet Houben, namens Stichting Kennedymars
Sittard, voor de doortocht van de 56ste Kennedymars op zaterdag 20 april 2019 met
volgende voorwaarden:








de organisatie voorziet in de inzet van gemachtigde personen, conform de
wegcode art.41 & art.59.19, met het oog op de verkeersbegeleiding ter
gelegenheid van de manifestatie.
de deelnemers leven de reglementeringen van de wegcode na.
de organisatie sensibiliseert de deelnemers inzake zwerfvuil
bij openbare evenementen wordt een polis burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering met voldoende waarborgen afgesloten en de
gegevens hiervan worden meegedeeld aan de dienst cultuur.
de volledige identiteit en bereikbaarheid (gsm-nummer) van de verantwoordelijke
persoon (die ook bereikbaar is tijdens de manifestatie) moet vooraf worden
meegedeeld aan de Politie.

Ter gelegenheid van de Kennedymars op zaterdag 20 april 2019, zijn volgende
verkeersmaatregelen van kracht :
op vrijdag 19 april 2019 van 18.00 uur tot en met zaterdag 20 april 2019 om 22.00 uur
is alle verkeer en parkeren van voertuigen verboden op de Grote Kerkstraat, naar
analogie met de afsluiting van de wekelijkse markt (afsluiting vanaf de Waagstraat
naar de markt – activiteit Scouting Maaseik voor het stadhuis).
op zaterdag 20 april 2019 van 11.30 uur tot 22.00 uur is alle verkeer en het parkeren
van voertuigen verboden op volgende wegen :













Eikerstraat, op de parkeerstrook aan de linkerzijde van de Eikerstraat (richting
Markt), vanaf de Burg. Philipslaan tot aan de Markt, zodat het gewone verkeer
kan doorrijden
Houtweg, zowel links als rechts vanaf 50 m voor de kruising met de
Leeuwerikstraat
Leeuwerikstraat, vanaf de Houtweg in de richting van Ophoven
Javanastraat, vanaf de Leeuwerikstraat in de richting van Ophoven
Javanastraat, vanaf de Leeuwerikstraat in de richting van de Broekstraat
Broekstraat
Hamontweg
Leugenbrugweg
Bloesemweg
Kluisstraat
Sionstraat.

Om een goede doorgang van de bezemwagens te garanderen wordt:


signalisatie geplaatst om de volgwagens vanaf het kruispunt BloesemwegRinglaan naar de Maasbrug af te leiden



het paaltje op de Leeuwerikstraat net ten zuiden van de kruising met Haansberg
verwijderd.

24. Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename
van de melding Borglaan voor de exploitatie van een tijdelijke
droogzuiging te Kleinbeekstraat.
Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een tijdelijke
droogzuiging omwille van bouwwerkzaamheden te Kleinbeekstraat.
25. Goedkeuring deelname stadsbestuur Maaseik aan scholencampagne
‘Klimaatboom zoekt speelplaats’.
Het college geeft goedkeuring tot deelname.

26.Aanstelling wetenschappelijk stafmedewerker/curator.
Het college keurt de aanstelling goed.

27.Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2017.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift tegen
de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen die opgenomen zijn
in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2017 ontvankelijk doch
ongegrond.
28.Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein. Verlenging vanaf 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019. Verwijzing naar gemeenteraad.
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuuren Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
-alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden
(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-,
e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten,
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
-telecommunicatie,
-radiodistributie en kabeltelevisie,
-de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden,
-alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de

stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de
stad/gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.
Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in
rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in
aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3
m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het
grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van
0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de stad/gemeente.
Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van
de facturen.
Het college legt het besluit ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 25 februari
2019.

29.Opmaak meerjarenplan 2020-2025.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgestelde
stappenplan.
30.Oprichting van dementiekoor ‘Het Koeër’.
Het college gaat akkoord met de oprichting van dementiekoor 'Het Koeër' goed en
geeft de betrokken diensten opdracht om met de nodige voorbereidingen te starten.

31.Toelage sinterklaasfeest Heppeneert.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €125 aan de
organisatoren van het sinterklaasfeest voor de inwoners van Heppeneert.

32.Toestemming voor gebruik van de crosskuil in Waterloos voor traject van de
geplande loopomloop van Sport Vlaanderen.
Er wordt toestemming gegeven aan de organisatoren om de parkoers van de
natuurloop over het grondgebied van de crosskuil Waterloos toe te laten.
Het onderhoud van het rode traject kan door de dienst werken verzorgd worden. Er
wordt voorgesteld om dit 4 à 5 x per jaar machinaal te klepelen waar mogelijk of
manueel te maaien met bosmaaiers zonder afvoer van het maaisel.

