Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 29 april 2019
__________________________________________________________________________________

1. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om mevrouw Rajae Ajjouri, geboren in Nijmegen (Nederland) op
04.08.1996, Nederlandse nationaliteit, en wonende Dilserweg 18 / 12 te 3680 Maaseik, te
schrappen uit het bevolkingsregister.

2. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 23/04/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 23/04/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

3. Signalisatie ACM. Benaming vergaderzalen.
Het college gaat akkoord met voorstel 1voor de benaming van de vergaderzalen in het
administratief centrum Maaseik (Van Eyckzaal, Frderik Malderszaal, Pieter Geunszaal +
naam van historische panden in Maseik, Neeroeteren en Opoeteren).

4. Uitnodiging bezoek Lokale Radio Maaseik op zondag 5 mei 2019.
Volgende leden van het college zullen aanwezig zijn op 5 mei 2019 in de studio van LRM:
Burgemeester, schepenen Custers, Bouchera, Geusen.

5. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 29 april 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

6. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

7. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor het aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de
belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor het aanslagjaar
2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 25.603,75 euro.

8. Bezwaarschrift van de heer Tom Nicolaij tegen de aanslag in de
belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2018.
Bezwaarschrift is ontvankelijk en gegrond (overeenkomstig advies van de dienst)

9. Dwangbevelen dienst kinderopvang: visering en uitvoerbaarverklaring.

Opdracht deurwaarder. Besluit.
Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart de dwangbevelen toegevoegd in
bijlage en opgenomen in de overzichtslijst uitvoerbaar en geviseerd.

10. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop van
een kogelstootring en afstootbalk voor Sporthal Neeroeteren. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde W&H,
Haverstraat 71 te NL-2153 GD Nieuw-Vennep, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 2.420,61 incl. 21% btw.

11. Omgevingsvergunning – het verbouwen, uitbreiden en regulariseren van
een ééngezinswoning in open bebouwing – Kinrooiersteenweg 37.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verbouwen, uitbreiden en regulariseren van een ééngezinswoning in open bebouwing
aan de heer Frank Vissers en mevrouw Kimberly Delbroek.

12. Omgevingsvergunning. Het verbouwen van een ééngezinswoning –
Leeuwerikstraat 1.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verbouwen van een ééngezinswoning aan de heer Pieter Lamerichs.

13. Omgevingsvergunning. Het slopen van een bestaande terrasoverkapping en
bouwen van een achterbouw met een terrasoverkapping. Het regulariseren
van een tuinhuis – Gasthuisveld 68.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande terrasoverkapping en
bouwen van een achterbouw met een terrasoverkapping. Het regulariseren van een
tuinhuis. aan de heer Davy Soors.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

14. Omgevingsvergunning het verbouwen en uitbreiden van een woning
Dennenstraat 56.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor de afbraak van de niet-vergunde delen van de woning en
het uitbreiden van een woning aan mevrouw Stacy Lemmens .

De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

15. Omgevingsvergunning – verbouwen van een woning met kantoorruimte –
Bosstraat 43.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor de afbraak van de niet-vergunde delen van de woning en
het uitbreiden van een woning aan mevrouw Stacy Lemmens .
De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

16. Advies omgevingsvergunning – uitbreiden stedelijke werkplaats – advies

deputatie provincie Limburg.
Door het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik wordt een gunstig
advies afgeleverd voor:
de stedenbouwkundige handelingen en de milieuinrichting.

17. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister –
Vullerstraat 1.
Dossiernummer 879.5/2018/H-040 wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen vermits het handelsgedeelte van het pand reeds
onder nummer 879.5/2012/087 (Vullerstraat 1 bus1) werd opgenomen in het
leegstandsregister.

18. Leegstand – Aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister –
Vullerstraat 1 bus 1.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Vullerstraat 1 bus 1 te Maaseik wordt niet
geschrapt uit het register van de leegstaande gebouwen en woningen.
19. Leegstand – Aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister –

Hepperstraat 8 bus 12.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Hepperstraat 8 bus 12 te Maaseik wordt niet
geschrapt uit het register van de leegstaande gebouwen en woningen.

20. Leegstand – Aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister –
Vullerstraat 1 bus 3.
Het pand gelegen Vullerstraat 1 bus 3 te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

21. Leegstand – Behandeling opname in het leegstandsregister – Grote
Kerkstraat 21 (handelsgedeelte).
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Grote Kerkstraat 21 te Maaseik wordt niet
opgenomen in het register van de leegstaande gebouwen en woningen.

22. Leegstand – Behandeling opname in het leegstandsregister –
Ridderpadstraat 46.
Het pand gelegen Ridderpadstraat 46 te Maaseik wordt niet opgenomen in het register
van de leegstaande gebouwen en woningen. Het pand werd reeds opgenomen in het
register van onbewoonbaar verklaarde woningen.

23. Gremelsloweg onderhandelaar – Goedkeuring gunning.
De opdracht “Gremelsloweg onderhandelaar” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder, zijnde Landmeters- en vastgoedexperten bvba, Stationswal 28 te 3960
Bree, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

24. Opname in het vergunningenregister stad Maaseik – ééngezinswoning in
open bebouwing met vrijstaand bijgebouw – Kinrooiersteenweg 37.
De ééngezinswoning in open bebouwing met vrijstaand bijgebouw, gelegen
Kinrooiersteenweg 37, wordt opgenomen in het vergunningenregister als zijnde
geacht vergund.
25. Opname in het vergunningenregister – handelswoning in gesloten
bebouwing – Bosstraat 43.
Het gebouw dat is opgericht op het perceel Bosstraat 43, volgens het kadaster
Maaseik, 1ste afdeling – sectie E nr. 82 K op te nemen in het
vergunningenregister van de Stad Maaseik als geacht vergund, zoals
weergegeven op het plan van BPA ‘Centrum plan 2 1964’ Maaseik. We kunnen er
vanuit gaan dat het gebouw opgericht werd tussen 22 april 1962 en 30 november
1980 en derhalve opgenomen kan worden in het vergunningenregister van de
stad Maaseik.

26. Switch op 10 mei 2019 in Fuego.

Het college geeft toelating aan Max Neyens, namens vzw Fuego, voor de organisatie van
Switch op vrijdag 10 mei 2019 in Fuego, Sportlaan 36, mits voorwaarden.

27. Mobiliteit – Signalisatie De Warre.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de plaatsing van de
signalisatie en de voorwaarden van plaatsing van “De Warre” op volgende locaties:
kruispunt Neeroeterenstraat /Ketelstraat en kruispunt Ketelstraat/Bergerstraat.

28. Aanvaarde protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
28.02.2019 tem 08.04.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 28 februari 2019 tot en met 8
maart 2019.

29. Robbedoes Maaseik, Gebruik binnen en buitenruimte.
Het college gaat akkoord om zowel de binnenruimte als de buitenruimte van Robbedoes
Maaseik op zaterdag 18 mei 2019 aan dansschool, Be Urban, Diestersteenweg 30B, ter
beschikking te stellen.

30. Openbare Proeven schooljaar 2018-2019.
Het college beslist dat de externe juryleden een vergoeding ontvangen van 75 euro per
zitting en een kilometervergoeding van de momenteel geldende tarieven. Hiervoor is een
maximum bedrag voorzien van 4.500 euro onder budgetsleutel 6140500/03/0820 en een
maximum bedrag van 1.500 euro onder budgetsleutel 6130300/03/0820 om, indien nodig,
een broodjesmaaltijd te voorzien voor de juryleden.

