Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 22 juli 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 15/07/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 15/07/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.
2. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van iemand op een adres
te 3680 Maaseik.
3. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om drie personen te schrappen uit het bevolkingsregister.
4. Ondertekening Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale bibliotheek voor
openbare bilbiotheken.
Het college gaat akkoord met de “Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek voor openbare bibliotheken”, een overeenkomst tussen Stad Maaseik
en Cultuurconnect.
Naar gemeenteraad.
5. Problematiek Molokcontainerpark Jagersborg.
De dienst lokale economie zorgt voor het contacteren van de eigenaars en firma
Suez en de dienst werken zorgt voor het afsluiten van het containerpark en het
uitwerken van een alternatieve plaats voor een beperkte containerruimte.
6. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

7. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019 Lotte Jacobs.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

8. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
het kamperen en/of kampeerterreinen voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting
op het kamperen en /of kampeerterreinen vast voor het aanslagjaar 2019 en
verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 37.200 euro.
9. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de ligplaatsen van pleziervaartuigen en –bootjes, zeil- en woonboten voor
het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting
op de ligplaatsen van pleziervaartuigen en -bootjes, zeil- en woonboten voor het
aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 1.200
euro.
10. Bezwaar van Eubelius Advocaten als raadslieden van Proximus NV tegen
de aanslag in de belasting op de verticale constructies en zendmasten voor
het aanslagjaar 2018.
Het voormelde bezwaarschrift van PROXIMUS NV tegen de aanslag in de belasting
op dragende verticale constructies en zendmasten, aanslagjaar 2018, kohierartikel
2208/1, artikelnummer 4 voor een bedrag van 15.000,00 euro, wordt niet
aangenomen.

11. Bezwaar van Allen & Overy LLP voor Orange Belgium NV tegen de belasting
op dragende verticale constructies en zendmasten voor het aanslagjaar
2018.
Het voormelde bezwaarschrift van ORANGE BELGIUM NV, ingediend door haar
raadslieden Allen & Overy LLP, tegen de aanslag in de belasting op dragende
verticale constructies en zendmasten, aanslagjaar 2018, kohier 2208/1,
artikelnummer 2 voor een bedrag van 25.000,00 euro, wordt niet aangenomen.

12. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
15.05.2019 tem 03.07.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van
aanvaarde protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 15 mei
2019 tot en met 3 juli 2019.
13. Reprobel-Afsluiten individuele overeenkomst
(referentiejaar 2018) met BCVBA Reprobel.

Gemeente-administratie

Akkoord te gaan met de ondertekening van het bijvoegsel aan onze bestaande
overeenkomsten met Reprobel.

14. Opname in het vergunningenregister stad Maaseik – opname geacht
vergund gebouw in gesloten bebouwing – Bleumerstraat.

Het gebouw in gesloten bebouwing, gelegen Bleumerstraat, wordt opgenomen in
het vergunningenregister als zijnde geacht vergund zoals weergegeven op de
kadastrale schets van 1958.

15. Verkaveling – PV van verval – Kabienstraat.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verval van de
omgevingsvergunning van verkaveling van het perceel gelegen Kabienstraat.
16. Verkaveling – Verdeling Kabienstraat.
Bij een verkoop met oog op woningbouw dient er eerst een omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden aangevraagd te worden.

17. Omgevingsvergunning – Bijstelling van verkaveling 874.2/2012/037 – lot 39
– Achter het kerkhof.
De bespreking van dit dossier wordt verplaatst naar de vergadering van
29.07.2019.

18. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in open
bebouwing met vrijstaande garage – Drievekkenweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met vrijstaande garage.
19. Omgevingsvergunning - het bouwen van een carport met tuinberging – SintLaurentiusweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het bouwen van een carport met tuinberging.
20. Omgevingsvergunning – het bouwen van een veranda en de regularisatie van
een tuinhuis en verhardingen – Schoolstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het bouwen van een veranda en de regularisatie van een tuinhuis en verhardingen.
21. Omgevingsvergunning het uitbreiden van een woning met een carport met
berging Molenweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor bouwen van een carport.
22. Omgevingsvergunning.
Tismansweg.

Het

regulariseren

van

een

haagaanplanting.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het regulariseren van een haagaanplanting geplaatst
tegen de rechter- en linkerperceelsgrenzen met een hoogte van 1,80 meter af.
23. Aktename vergund geacht – Opname woning met uitzondering achterbouw
van de woning en vrijstaande bijgebouwen – Hagedorenstraat.
Het hoofdgebouw, zonder de uitbreiding tegen de achtergevel aan de rechterzijde
van de woning en zonder de vrijstaande bijgebouwen, welke is opgericht op het

perceel Hagedorenstraat op te nemen in het vergunningenregister van de Stad
Maaseik als geacht vergund. We kunnen er vanuit gaan dat de gebouwen zoals
hierboven omschreven opgericht werd voor 22 april 1962 en derhalve opgenomen
kan worden in het vergunningenregister van de stad Maaseik.
24. Mgr. Koningsstraat Bleumerstraat Veiligheidscoördinatie
Goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven kandidaten.

Uitvoering.

Het bestek met nr. 2019/140 en de raming voor de opdracht “Mgr. Koningsstraat
Bleumerstraat Veiligheidscoördinatie Uitvoering”, opgesteld door de Dienst
Werken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw.
25. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Aldeneik.
26. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de
begraafplaats te Neeroeteren.
27. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Aldeneik.

28. Grafconcessie.Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren.
29. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik.
30. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de
begraafplaats te Neeroeteren.
31. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de
begraafplaats te Maaseik.
32. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren.
33. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren.
34. Columbariumconcessie. Aanvraag.

Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren.
35. Controlepost tocht Diekirch-Valkenswaard 31 augustus 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een controlepost aan de sporthal
De Borg te Neeroeteren op 31 augustus 2019 ter gelegenheid van de toertocht
Diekirch-Valkenswaard.
36. Strandbal op 31 augustus 2019 in Opoeteren.
Het college verleent goedkeuring aan de oud-leiding van Chiro Opoeteren, voor
de organisatie van het jaarlijkse strandbal in een tent aan het Chiroheem in
Opoeteren op zaterdag 31 augustus 2019, mits voorwaarden.
37. Smaakfestival van 16 t.e.m. 18 augustus 2019.
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van het Smaakfestival op de
Markt op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019 mits
voorwaarden.
38. BinckBank Tour op 16 augustus 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de Binckbank Tour op het
grondgebied van Maaseik volgens het voorgestelde traject op vrijdag 16 augustus
2019 tussen 12.30 uur en 14.00 uur, mits voorwaarden.
39. Buurtfeest Dornernieuwstraat op 31 augustus 2019.
Het college geeft toelating aan de buurtvereniging Dornernieuwstraat, voor de
organisatie van een buurtfeest op zaterdag 31 augustus 2019 mits voorwaarden.

40. Toelage wijkbarbecue Wurfelder Bosschen.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €250 aan de
organisatoren van de wijkbarbecue Wurfelder Bosschen.

41. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren.

