Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 30 maart 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 23/03/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 23/03/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Aankoop mobiele voertuigbarrière. Gunning. Besluit.
De opdracht “Aankoop mobiele voertuigbarrière” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Pitagone SA, te 1070 Bruxelles, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 17.496,60 incl. 21% btw.
4. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het vreemdelingenregister.

ikv uitbraak coronavirus – tijdelijk ter beschikking
stellen/herplaatsing van bepaalde contractuele personeelsleden.

5. Maatregelen

Het college bekrachtigt het besluit d.d. 23/03/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan de
kinderopvangsters, door een tijdelijke terbeschikkingstelling/herplaatsing naar het WZC
de Maaspoorte. Dit ter beschikking stellen/deze herplaatsing is van toepassing op
bepaalde personeelsleden:
6. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – tijdelijke werkloosheid wegens

overmacht voor bepaalde contractuele personeelsleden.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 23/03/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
bepaalde personeelsleden.
7. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter 2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 1 december 2019 tot en met
31 december 2019.
8. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van

13.01.2020 tem 03.03.2020.

Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 13 januari 2020 tot en met 3
maart 2020.
9. Q-party Warredal zaterdag 26 september 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Q-party in Warredal Neeroeteren op
zaterdag 26 september 2020 van 21.00 tot 03.00 uur mits voorwaarden.
10. Siemkensheuvelfeesten op 6 en 7 juni 2020.
Het college geeft goedkeuring aan Covida voor de organisatie van de jaarlijkse
Siemkensheuvelfeesten op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 op een privéterrein langs
de Bokkensrijdersweg, mits voorwaarden.
11. Raadshofplein Danst op 30 en 31 mei 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Raadshofplein Danst, een tweedaags
muziekevenement op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2020 op het Raadshofplein, mits
voorwaarden.
12. Dropped@theborder op 14 juni 2020.
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Dropped@theborder, aan
autotuning show op zaterdag 14 juni 2020 op een privéterrein langs de Weertersteenweg
135, mits voorwaarden.
13. Grotcomité vieringen politiereglement 2020.
Naar aanleiding van de eucharistievieringen van het Grotcomité wordt een deel van de
Grotlaan, tussen de Akkerstraat en de Aardheuvelstraat, afgesloten voor verkeer op
volgende data:




vrijdag 1 mei van 9 tot 12.00 uur
vrijdag 29 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag 15 augustus van 9.00 uur tot 12.00 uur.

14. Goedkeuring organisatie jaarlijkse ambachten- en streekproductenmarkt

tijdens de Oeterfeesten te Opoeteren op zondag 02 augustus 2020.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie van de
Ambachten- en Streekproductenmarkt tijdens de Oeterfeesten te Opoeteren op zondag 02
augustus 2020 door de dienst musea-toerisme Maaseik en dit van 10-18 uur. Deze
activiteit is onder voorbehoud, eventuele wijziging in datum of afgelasting zijn mogelijk
door de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus.
15. Goedkeuring organisatie jaarlijkse keramiekmarkt op de Markt van Maaseik

op zondag 28 juni 2020.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie van de
twaalfde Keramiekmarkt Maaseik door de dienst musea-toerisme op zondag 28 juni 2020
op de Markt van Maaseik. Deze activiteit is onder voorbehoud, eventuele wijziging in
datum of afgelasting zijn mogelijk door de maatregelen voor de bestrijding van het
coronavirus.

16. Goedkeuring organisatie jaarlijkse Pinksterrommelmarkt 2020 op de Markt en

de tweedehands kinderspeelgoedmarkt Bosstraat-Halstraat.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie van de
Pinksterrommelmarkt door de dienst musea-toerisme, in samenwerking met de Koninklijke
Harmonie Concordia Maaseik op de Markt op 30, 31 mei en 01 juni 2020 en de
tweedehands kinderspeelgoedmarkt in de Bostraat tot Halstraat op zondag 31 mei 2020.
Deze activiteit is onder voorbehoud, eventuele wijziging in datum of afgelasting zijn
mogelijk door de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus.

17. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Labaerdijk.
De woning gelegen Labaerdijk wordt geschrapt uit het register van de leegstaande
woningen.
18. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Maastrichtersteenweg.
De woning gelegen Maastrichtersteenweg wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.
19. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Eikerstraat.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Eikerstraat wordt geschrapt uit het register
van de leegstaande gebouwen.
20. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Verbindingsstraat.
De woning gelegen Verbindingsstraat wordt geschrapt uit het register van de leegstaande
woningen.
21. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Bosstraat.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Bosstraat wordt niet geschrapt uit het register
van de leegstaande gebouwen.
22. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Hoogstraat.
Het woongedeelte van het pand gelegen Hoogstraat wordt niet geschrapt uit het register
van de leegstaande woningen.
23. Omgevingsvergunning voor

het bouwen van 3 ééngezinswoningen

Olmenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 3 ééngezinswoningen. 2 ééngezinswoningen
in halfopen bebouwing met carport. 1 ééngezinswoning in gesloten bebouwing aan BEN
GOYENS BVBA.
24. Omgevingsvergunning bouwen van een ééngezinswoning Nielerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met
carport.

25. Omgeving – Verdeling – Scholtisplein.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.
26. Omgeving – Verdeling – Markt.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
27. Omgevingsvergunning – het plaatsen van een zwembad – Waterlozeweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
plaatsen van een zwembad.
28. Omgeving – Verdeling – Weertersteenweg.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
29. Omgeving – Omgevingsvergunning het bouwen van een bedrijfsgebouw –

Schoorstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan D-TECH
SOLUTIONS Comm.V .
30. Omgeving – Verdeling – Rosmolenstraat.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De huidige bestemming
blijft behouden.
31. Omgeving – Aktename melding plaatsen van een veranda, Hoogveldstraat.
Er wordt akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier opgenomen
stedenbouwkundige handelingen.
32. Omgeving – Verkaveling – Verzaking verkaveling Sint Jansberg.
Akte te nemen van het verzoek tot verzaking voor de verkaveling aan de Sint. Jansberg.
33. Omgeving – Omgevingsvergunning slopen van de bestaande bebouwing en

het bouwen van een dokterspraktijk – Kapelweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van
een dokterspraktijk met nachtverblijf in halfopen bebouwing aan INVERZO HUISARTSENSAMENWERKINGSVERBAND.
34. Fluvius.

Aanleg gasleidingen
woonwagenterrein Engerhoven.

op

het

oude

gedeelte

van

het

Het College keurt de plannen met nr. P/049011 TL en nr. P/049011 GS voor de aanleg
van gasleidingen in het oude gedeelte van woonwagenpark Engerhoven goed.
35. Goedkeuring gemeenteaandeel SOP Maaseik R 5625 Hertstraat.

Het College gaat akkoord met de offerte van Antea voor de opmaak van het SOP en het
aandeel ten laste van stad Maaseik is 60% van 3.350,00 euro is 2.432,10 euro incl. BTW.

36. Plaatsing door Fluvius van een marktkast langs de Aldeneikerweg.
Het College keurt de offerte met nr. 20081529 voor de plaatsing van een marktkast langs
de Aldeneikerweg goed.
37. Personeelsverkoop

maart 2020. Kennisgeving opbrengsten en lijst

verkochte goederen.
Goedkeuring wordt verleend aan de geïncasseerde bedragen waarvoor een uitgaande
factuur werd opgemaakt door de aankoopdienst - budgetcode 2020/7450100/02/0119/90.
38. Premie buiten gebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter plaatse Oude Ophoverbaan.
39. Premie buiten gebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 3.000 liter ter plaatse Lange Reeschapstraat.
40. Opmaak dossier voor aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing

van bureelcontainers aan de werkhal.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Ontwerper uitbreiding
Werkhal met kantoorruimte ”voor het totaal bedrag in meer van € 5.445,00 incl. 21%
btw voor de opmaak van een dossier voor aanvraag omgevingsvergunning voor de
plaatsing van bureelcontainers aan de werkhal.
41. Sporadische ontgraving begraafplaatsen fusie Maaseik 2020 verlengbaar in

2021 en 2022. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te
schrijven kandidaten.
Het bestek met nr. 2020/029 en de raming voor de opdracht “Sporadische ontgraving
begraafplaatsen fusie Maaseik 2020 verlengbaar in 2021 en 2022”, 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.
42. Plan van aanpak Molok.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontruimen van de
stelplaats voor molok horeca containers op Jagersborg voor het plaatsen van een buffer in
het kader van het wegenisdossier Gremelsloweg.

