Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 21 januari 2019
__________________________________________________________________________________
1. Bestelbonnen stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 21 januari 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde bestelbonnen goed.
2. Aanvraag uittredingsvergoeding van een schepen.
Het college keurt de uittredingsvergoeding voor een schepen goed.
3. Aanvraag uittredingsvergoeding van een schepen.
Het college keurt de uittredingsvergoeding voor een schepen goed.
4. Aanvraag politiek verlof voor een ambtenaar.
Het college neemt kennis van de aanvraag van een ambtenaar om twee dagen
dienstvrijstelling per maand in het kader van politiek verlof te kunnen opnemen voor
het uitoefenen van zijn mandaat als gemeenteraadslid van de gemeente Bocholt. De
dienstvrijstelling vervalt wanneer er een einde komt aan de uitoefening van zijn huidig
politiek mandaat.
5. Advies college van burgemeester en schepenen. Advies Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie – Tessto bvba – Volmolenstraat 9.
Kort samengevat kan gesteld worden dat de bestaande site, die in de loop van de
jaren in een slechte toestand kwam te liggen, opgewaardeerd wordt door de
voorliggende aanvraag.
Het beschermd dorpsgezicht wordt terug in ere hersteld door de bestaande vergunde
manégegebouwen te restaureren en aan te kleden met een groenaanplanting.
Hierdoor bekomt men een integratie in het beschermde dorpsgezicht en de
onmiddellijke groene omgeving.
De aanwezigheid van de manége en bijhorend cafetaria zorgt voor een versterking
van het toeristisch aspect van de site. De site rondom de Volmolen wordt gekruist
door fiets- en wandelpaden maar ook zeker het ruiter routenetwerk. De
aanwezigheid van het cafetaria, de baar ter bevestiging van paarden voor de
gebruikers van het ruiter routenetwerk, is een bijkomende troef voor dit dorpsgezicht
en de toeristische uitstraling van de site.
Bij de uiteindelijke beslissing in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning
moet aandacht gegeven worden aan de opmerkingen en bemerkingen geformuleerd
door de Provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de
voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning.
6. Afleveren van een columbariumconcessie.
Het college geeft aan een aanvrager goedkeuring voor een 30-jarige
columbariumconcessie op de begraafplaats te Maaseik. De concessiehouder houdt
zich aan de huidige en toekomstige bepalingen inzake het reglement op de
begraafplaatsen. De concessiehouder betaalt de factuur van 450 euro.
7. Goedkeuring wijziging toegangsprijzen watermolen.
Het college gaat akkoord met de afschaffing van de toegangsprijzen voor de
historische museale watermolens voor individuele bezoekers vanaf 1 april 2019. Dit
wordt ook bekendgemaakt via de toeristische brochures en de ander
communicatiekanalen van de stad Maaseik.
8. Toelating organisatie ontbijtbuffet vriendenkring dagverzorgingscentrum Het
Maashuisje op 10 maart 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van het jaarlijks ontbijtbuffet van
vriendenkring dagverzorgingscentrum Het Maashuisje op zondag 10 maart 2019 van
08.30 tot 12.00 uur op de campus Mosa-RT (Sint-Jansberg).
9. Afleveren van een grafconcessie.
Het college geeft goedkeuring voor het afleveren aan een aanvrager van een 30jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats te Opoeteren. De aanvrager betaalt
de concessie van €1.050.
10. Afleveren van een columbariumconcessie.
Het college geeft aan een aanvrager goedkeuring voor een 30-jarige
columbariumconcessie op de begraafplaats te Neeroeteren. De concessiehouder
houdt zich aan de huidige en toekomstige bepalingen inzake het reglement op de
begraafplaatsen. De concessiehouder betaalt de factuur van 450 euro.
11. Omgevingsvergunning. Het wijzigen van de voorgevel van een pand in gesloten
bebouwing. Het vergroten van de raamopening en het aanbrengen van een
nieuwe gevelbekleding – Bosstraat 40. Vergunning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de voorgevel van een pand in gesloten bebouwing. Het vergroten van de
raamopening en het aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding.
12. Omgevingsvergunning. Het bouwen van een ondergrondse garage en het
aanleggen van 5 bovengrondse parkeerplaatsen – Heppersteenweg 45.
Vergunning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ondergrondse garage en het aanleggen van 5 bovengrondse
parkeerplaatsen Heppersteenweg 45

Voorwaarden
1. De voorwaarden gesteld in het gunstig advies van Eandis System Operator (fluvius)
van 08/01/2019 moeten strikt gevolgd worden.
2. De opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van constructies en verhardingen
moet op eigen terrein uitgevoerd worden.
3. De bestaande kiezenverharding op het perceel moet behouden blijven. Het
hemelwater moet op een natuurlijke manier kunnen infiltreren
13. Sporadische ontgraving begraafplaatsen fusie Maaseik 2019. Gunning.
Het College gunt de opdracht voor de “sporadische ontgraving begraafplaatsen fusie
Maaseik in het jaar 2019 aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde A.A.G. NYS bvba uit Dessel,
tegen het inschrijvingsbedrag van € 2.541,00 incl. 21% btw.
14. Afleveren van een columbariumconcessie.
Het college geeft aan een aanvrager goedkeuring voor een 30-jarige
columbariumconcessie op de begraafplaats te Neeroeteren. De concessiehouder
houdt zich aan de huidige en toekomstige bepalingen inzake het reglement op de
begraafplaatsen. De concessiehouder betaalt de factuur van 450 euro.
15. Afleveren van een grafconcessie.
Het college geeft goedkeuring voor het afleveren aan een aanvrager van een 30jarige grafconcessie (urneveld) op de begraafplaats te Neeroeteren. De aanvrager
betaalt de concessie van € 450.
16. Afleveren van een columbariumconcessie.
Het college geeft aan een aanvrager goedkeuring voor een 30-jarige
columbariumconcessie op de begraafplaats te Neeroeteren. De concessiehouder
houdt zich aan de huidige en toekomstige bepalingen inzake het reglement op de
begraafplaatsen. De concessiehouder betaalt de factuur van 450 euro.
17. Afleveren van een grafconcessie.
Het college geeft goedkeuring voor het afleveren aan een aanvrager van een 30jarige grafconcessie (urneveld) op de begraafplaats te Maaseik. De aanvrager betaalt
de concessie van € 450.
18. Wijziging datum Dorperkermis 1 Neeroeteren in 2019.
Het college gaat ermee akkoord dat Dorperkermis 1, die georganiseerd wordt door de
stad Maaseik i.s.m. horeca, handelaars en verenigingen van het centrum op het plein
De Borg te Neeroeteren, jaarlijks doorgaat in het laatste weekend van juni. Voor 2019
betekent dit openingsdagen van vrijdag 28 juni 2019 tot en met maandag 1 juli 2019.
19. Afleveren van een grafconcessie.

Het college geeft goedkeuring voor het afleveren aan een aanvrager van een 30jarige grafconcessie (urneveld) op de begraafplaats te Neeroeteren. De aanvrager
betaalt de concessie van € 450.
20. Aanvraag uittredingsvergoeding van een schepen.
Het college keurt de uittredingsvergoeding voor een schepen goed.
21. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking voor het drukken en aan huis bedelen van
brochures en folders 2019 voor stad en AGBI. Gunning perceel 1:
stadsmagazine 2019. Besluit.
Het college geeft goedkeuring aan de gunning van de opdracht voor het drukken en
bedelen van het stadsmagazine in 2019 aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Drukkerij Symons
Bree, tegen de prijs van € 47.339,60 incl. 6% btw
22. Nacht van de Geschiedenis op 19 maart 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de 17de Nacht van de Geschiedenis
door het Davidsfonds op dinsdag 19 maart 2019.
De inkomhal van het stadhuis mag worden gebruikt in onderling overleg met de
dienst die daar gehuisvest is.
Ter gelegenheid van de 17de Nacht van de Geschiedenis zijn de volgende
verkeersmaatregelen van kracht :
op dinsdag 19 maart 2019 van 17.00 tot 20.00 uur is het verkeer en parkeren
verboden op een gedeelte van de Markt nl de weg voor het stadhuis, in het verlengde
van de Grote Kerkstraat.
23. Toelating organisatie Trampeloavend op 16 februari 2019 te Opoeteren.
Het college is akkoord met de organisatie van de Trampeloavend door buurtraad De
Leu Opoeteren op zaterdag 16 februari 2019 van 18.00 tot 24.00 uur via het
voorgestelde parcours door de straten van Opoeteren (vertrek Pexhof OudsbergenGruitrode). Het college is akkoord met het plaatsen van een spandoek aan :




kruising Neeroeterenstraat - Niesstraat
Schans
kruising Neeroeterenstraat - Roosterbergstraat

volgens de geldende voorwaarden.
Vergunningen Oudsbergen en Natuur en Bos dienen aangevraagd door de
organisatie. De organisatie voorziet in de inzet van gemachtigde personen, conform
de wegcode art.41 & art.59.19, met het oog op de verkeersbegeleiding. De
deelnemers moeten de reglementeringen van de wegcode naleven.
24. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de levering van boeken voor de
bibliotheekcollectie 2019. Gunning.

Het college gunt de opdracht voor de aankoop boeken voor bibliotheekcollectie in
2019 aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Boekhandel Van Venckenray-Deckers, Maaseik,
tegen een korting van tegen een korting van 20% op de boeken die onder de
gereglementeerde boekenprijs vallen en 35% op de officiële prijzen van boeken die
niet onder de gereglementeerde boekenprijs vallen (boeken die langer dan 6
maanden verschenen zijn) (het bestelbedrag wordt beperkt tot € 39.000,00 incl. 6%
btw).
25. Omgevingsvergunning Warstraat regularisatie uitbreiding en verbouwing
woning, buitenpiste, verharding, slopen van een stal en bouwen nieuwe stal.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het slopen van een paardenstal en bouwen van
paardenstal met mestopslag en onoverdekte graasweide en regularisatie van de
verbouwing van een ééngezinswoning . De omgevingsvergunning wordt afgegeven
onder volgende voorwaarden:
1. De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator ( fluvius)
afgeleverd op 24 december 2018 dienen strikt gevolgd te
worden
2. Er dient voldaan te worden aan de algemene en sectorale voorwaarden van
Vlarem II.
26. Babyborrel op 24 maart 2019 in ontmoetingshuis de Riet Opoeteren.
Het college is akkoord met de organisatie van de jaarlijkse babyborrel op zondag 24
maart 2019 in het Ontmoetingshuis De Riet te Opoeteren, analoog aan voorgaande
jaren (uitnodigingen, ontbijt, boompjes) door de Gezinsbond in samenwerking met de
stad Maaseik.
27. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister.
Het college beslist om drie personen te schrappen uit het bevolkingsregister.
Het college beslist om twee persoenen te schrappen uit het vreemdelingenregister.
28. Limitzz 2019 Winter Edition 02 februari 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Limitzz 2019, een muziekactiviteit
op zaterdag 02 februari 2019 door Fabulous 't Eilandje, in samenwerking met
kajakclub De Oeter in Neeroeteren, onder de volgende voorwaarden:





het produceren van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, wordt toegestaan
tot 2.30 uur (uitdovend vanaf 02.00 uur).
een maximaal geluidsniveau van maximaal van 95dB(A)Laeq,15min wordt
toegelaten, op voorwaarde dat de geluidssterkte gemeten en visueel
weergegeven wordt.
de organisatie voorziet in de inzet van erkende opzichters/security met het oog op
de veiligheid tijdens de manifestatie. De identiteit hiervan moet worden
meegedeeld aan de politie.



bij openbare evenementen moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten worden met voldoende waarborgen en dekkingen en de polis moet
voorgelegd worden aan de dienst cultuur.

Er wordt geen uitzondering toegestaan op het sluitingsuur. De activiteit moet ten
laatste om 03.00 uur eindigen.

29. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop

audiovisuele materialen (CD’s, DVD’s en games) voor de bibliotheek
2019. Gunning.
De opdracht voor de aankoop van audiovisuele materialen(CD's, dvd's en games)
voor de bibliotheek in 2019 wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
MEDIO BVVBA uit Boortmeerbeek, tegen een korting van 26% op de officiële prijzen
(het bestelbedrag wordt beperkt tot € 27.999,99 incl. 21% btw.
30. Voorstel VMM om vuilvangers in de Bosbeek te plaatsen.
Akkoord te gaan met de plaatsing door VMM van 2 vuilvangers op de Bosbeek onder
volgende voorwaarden:







De vuilvanger stroomafwaarts Neeroeteren geplaatst wordt stroomafwaarts
Elerweg.
Het ruimen van de vuilvanger in Maaseik wordt begroot op 1u per 2 weken. Een
relatief kleine en draagbare bijkomende belasting op de werkdruk van het
stadspersoneel.
De te verwerken hoeveelheid zwerfvuil wordt geraamd op 250 l per 2 weken. Dit
is te evalueren na een periode van 6 maanden.
De communicatie tevens te doen via de website, facebook, Mazine en andere
kanalen van de stad Maaseik

31. Mandaten stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijsten goed.
32. Goedkeuring indiening omgevingsvergunningsaanvraag voor
inrichtingswerken aan de Zavelpoel op grondgebied Oudsbergen.
Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag voor de inrichtingswerken aan
de Zavelpoel met name het slib verwijderen op het T-kruispunt van wegen en de
oevers te profileren goed.
33. Toekenning van een rustpensioen aan een gewezen schepen van de stad

Maaseik.
Het college kent met ingang van 01/02/2019 een rustpensioen toe aan een gewezen
schepen van de stad Maaseik..
34. WTC De Wringers – MTB Tocht op 17 februari 2019.

Het college verleent goedkeuring voor de organisatie van een MTB tocht, een
mountainbiketocht door W.T.C. De Wringers, op zondag 17 februari 2019 op het
voorgestelde parcours, goedgekeurd door ANB, met vertrek aan sportcentrum De
Borg, onder de volgende voorwaarden:









de inrichter is in het bezit van een machtiging van het Agentschap Natuur en Bos
en de voorwaarden worden nageleefd
de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijke omgeving van de
plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden en de deelnemers worden ruim
gesensibiliseerd in verband met afval.
er wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis wordt voorgelegd aan de stedelijke dienst
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 respecteren de reglementeringen van de wegcode
de gebruiksvoorwaarden van de sporthal worden gerespecteerd. Voor het
afspuiten van de fietsen mag geen drinkwater worden gebruikt. Voor de
praktische afspraken neemt de organisator contact met de sportdienst en/of de
uitbater van de cafetaria.

Ter gelegenheid van de mountainbiketocht van W.T.C. De Wringers op zondag 17
februari 2019 zijn de volgende verkeersmaatregelen van kracht :
Op zondag 17 februari 2019 van 06.00 tot 18.00 uur geldt er een parkeerverbod
langs de Rotemerlaan, gedeelte Komweg en Akkerstraat, in de richting van DilsenStokkem.
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.
Er wordt 100 meter nadar geleverd volgens de geldende voorwaarden. De huur (€20)
en waarborg (€250)worden gefactureerd.
35. Aktename van een melding door Hema België voor het exploiteren van een iioa
met name opslagplaats van poetsmiddelen voor hun filiaal gelegen te Maaseik.
Het college neemt kennis van de melding.
36. Gruitroderlaan fietspaden. Tussenkomst Infrax sleufherstel ingevolge aanleg
riolering.
Het college gaat akkoord met het voorstel t.b.v. €81.550,89 voor sleufherstel van
Infrax bij de aanleg van riolering langs de Gruitroderlaan. De overige kosten zullen
gedekt worden met kredieten uit het Rioleringsfonds waar de stad recht op heeft bij
Infrax en over voldoende middelen beschikt.

37. Aanvraag verminderen VVB.
Het College bekrachtigt dat de exploitatievergunning voor Car & Butler bvba wordt
verminderd met 3 voertuigen en dat bijhorende herkenningstekens worden
vernietigd.
38. Smugglers Path op 25 mei 2019.
Het college geeft toestemming aan Smugglers voor de doortocht van Smugglers'
Path, een recreatieve gravelfietstocht op zaterdag 25 mei 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
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

Het aanbrengen van signalisatie in de vorm van pijlen is toegestaan op voorwaarde
dat ze ten vroegste de dag voor de activiteit worden aangebracht en ten laatste de
dag nadien worden verwijderd.
39. Omgevingsvergunning Meerkensweg 5. Omvormen van een vergunde
ééngezinswoning naar een 2-gezinswoning, bouwen van een vrijstaand
bijgebouw en de regularisatie van de aanleg van een paddock in achterliggend
gebied.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor de
regularisatie van de betonverharding.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
omvormen van een vergunde ééngezinswoning naar een 2-gezinswoning, het
uitbreiden/herbouwen van een garage op het rechterperceel (lot 2) en de regularisatie
van de aanleg van een paddock in achterliggend gebied.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
1. De voorwaarden opgenomen in het advies van Provincie Limburg , directie
omgeving water en domeinen afgeleverd op 31 augustus 2018 dienen strikt gevolgd
te worden.
2. Alle betonverharding achter de paardenstal dient te worden verwijderd binnen een
termijn van 3 maanden na het afleveren van de omgevingsvergunning.
40. Definitieve benoeming van een voltijds preventieadviseur.
Het college gaat akkoord met de definitieve benoeming van een voltijds
preventieadviseur voor stad en OCMW-Maaseik.

41. Toelating fondsenwerving WWF 2019.
Het college gaat akkoord met de fondsenverwervingsactiviteiten van WWF op het
openbaar domein onder de voorwaarden van het Handvest voor 'directe dialoog'
2018 voor het jaar 2019 en legt geen bijkomende beperkingen op.
42. SOS Kinderdorpen fondsenwerving 2019.
Het college gaat akkoord met de fondsenverwervingsactiviteiten van SOS
Kinderdorpen op het openbaar domein onder de voorwaarden van het Handvest voor
'directe dialoog' 2018 voor het jaar 2019 en legt geen bijkomende beperkingen op.
43. Whatsapp Wijkindeling.
Er is een gedetailleerde wijkindeling gemaakt om onduidelijkheden weg te werken.
De nieuwe wijkindeling zal na goedkeuring gecommuniceerd worden naar de
coördinatoren.
44. Geen aktename van de melding over stedenbouwkundige handelingen voor een
perceel langs de Dr. Pergenslaan.

Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen namelijk het
plaatsen van een overdekt terras tegen de achtergevel van de bestaande
woning; deze melding is getroffen door onregelmatigheden. Voor deze werken
dient een aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden.
45. Agenda en notulen van college van burgemeester en schepenen

14/01/2019 en 17/01/2019. Goedkeuring.
Het college keurt de agenda’s en notulen van het college van 14/01/2019 en
17/01/2019 goed.

