GEMEENTERAAD VAN 24 april 2014
Dagorde
Rekening 2013 Kerkfabriek St. Martinus Meeuwen. Advies.
Rekening 2013 Kerkfabriek St. Gertrudis Gruitrode. Advies.
Rekening 2013 Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Wijshagen. Advies.
Rekening 2013 Kerkfabriek St. Harlindis en Relindis Ellikom. Advies.
Rekening 2013 Kerkfabriek St. Hubertus Neerglabbeek. Advies.
Tussenkomst van de gemeente in het tekort van de politiezone Noordoost-Limburg.
Goedkeuring.
007 Retributiereglement betreffende het verlenen van materiële steun aan verenigingen en het
vragen van huur. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2013 en het opnieuw invoeren
van een aangepast retributiereglement met ingang vanaf 01 mei 2014. Dienstjaren 2014 tot
en met 2018. Goedkeuring.
008 Kennisname van de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid Afdeling 'Sociale Zekerheid', overeenkomst nr. 14/02 inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente
Meeuwen-gruitrode voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan
inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni
2013.
009 Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat in de algemene vergadering van Inter-aqua.
010 Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat in de algemene vergadering van Inter-energa.
011 Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat in de algemene vergadering van Inter-Media.
012 Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat in de algemene vergadering van Infrax
Limburg.
013 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan centrum II Gruitrode herziening. Definitieve
aanvaarding.
014 Wijziging wegtracé Keuveldstraat (aanleg wegenis en bijhorende infrastructuur en
nutsvoorzieningen. Goedkeuring.
015 Onderhandse aankoop van de woning Weg naar Helchteren 5 te Meeuwen. Goedkeuring
016 Investeringstoelage AVT: aanleg van een kunststof loopvlak. Goedkeuring.
017
Investeringstoelage Sporting Nevok Gruitrode: plaatsing zonnepanelen. Goedkeuring.
018 Leggen van grasdallen aan de parking fit-o-meter in Wijshagen. Goedkeuring.
019 Betonherstellingen Peerderbaan. Goedkeuring.
020 Wegeniswerken, dienstjaar 2014. Goedkeuring.
021 Verbeteringswerken toeristisch fietsroutenetwerk, dienstjaar 2014. Goedkeuring.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie NV-A
022 “De-domestication” project Koen Vanmechelen: kosten-baten analyse?
023 Vraag regenbooghuis voor “regenboogvlag”, jaarlijks op 17 mei? Standpuntwijziging van de
meerderheid?
024 Vrijwilligerswerk voor verenigingen in onze gemeente. Voorstel voor bekendmaking in
infoblad, alsook voor rubriek op gemeentelijke website.
025 Vandalisme in onze gemeente: initiatieven van het gemeentebestuur om dit te beperken?
026 N-VA voorstel om glasbollen aan nieuwe zaal K.H. Gruitrode te vervangen door
ondergrondse glascontainers en in de toekomst de andere glasbollen in onze gemeente.
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Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode - voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Van Hoef Meg, Goossens Marco, Geusens Koen – schepenen

Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René vanaf punt 007, Haex Leo, Thys Rik, Vankevelaer Erik,
Schouteden Rob, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan, Nijs Ellen,
Haex Rob, Doumen Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick – raadsleden
Berben Jos - secretaris
Verontschuldigd: Beelen Bart – raadslid, Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Zitting van 20.00 uur tot 21.50 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Er zijn geen
opmerkingen over het verslag van de vorige zitting. De raad houdt 1 minuut stilte wegens het
overlijden van ereburger Chris Van Megchelen.
001.
REKENING 2013 KERKFABRIEK ST. MARTINUS MEEUWEN.
De exploitatieontvangsten bedragen 9.409,72 EUR, terwijl de exploitatie-uitgaven een bedrag van
34.160,91 EUR uitmaken. Dit geeft een negatief resultaat van 24.751,19 EUR, hetgeen gezien het
resultaat van 41.252,57 EUR in 2012 tot een nieuw resultaat van 16.501,38 EUR leidt. Er was een
gemeentelijke toelage van 6.210,00 EUR, zodat het uiteindelijke resultaat 22.711,38 EUR wordt.
Bij de investeringen zijn er ontvangsten voor een bedrag van 35.512,19 EUR en uitgaven voor
35.512,19 EUR. Dit betekent dat het resultaat van 2013 op 1.692,27 EUR uitkomt gezien dit ook het
resultaat was van 2012. Fractie N-VA stelt vast dat er nogal liquide middelen op de bankrekeningen
van de kerkfabrieken staan en stelt voor om te onderzoeken of dit niet beter kan belegd worden.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.
002.
REKENING 2013 KERKFABRIEK ST. GERTRUDIS GRUITRODE.
De exploitatieontvangsten bedragen 5.063,10 EUR, terwijl de exploitatie-uitgaven een bedrag van
26.880,03 EUR uitmaken. Dit geeft een negatief resultaat van 21.816,93 EUR. Samen met een
overboeking van 725,79 EUR en het resultaat van 24.336,06 EUR in 2012 leidt dit tot een nieuw
resultaat van 1.793,34 EUR. Er was een gemeentelijke toelage van 19.789,58 EUR, zodat het
uiteindelijke resultaat 21.582,92 EUR wordt.
Bij de investeringen zijn er ontvangsten voor een bedrag van 536.234,69 EUR en uitgaven voor
531.847,75 EUR. Dit betekent dat het resultaat van 2013 op 5.112,73 EUR uitkomt gezien de
overboeking van 725,79 EUR. Fractie N-VA vraagt het detail te mogen hebben van de post rollend
materieel voor het bedrag van 5700 euro.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.
003.
REKENING 2013 KERKFABRIEK O.L.V. TENHEMELOPNEMING WIJSHAGEN.
De exploitatieontvangsten bedragen 5.063,10 EUR, terwijl de exploitatie-uitgaven een bedrag van
26.880,03 EUR uitmaken. Dit geeft een negatief resultaat van 21.816,93 EUR. Samen met een
overboeking van 725,79 EUR en het resultaat van 24.336,06 EUR in 2012 leidt dit tot een nieuw
resultaat van 1.793,34 EUR. Er was een gemeentelijke toelage van 19.789,58 EUR, zodat het
uiteindelijke resultaat 21.582,92 EUR wordt.
Bij de investeringen zijn er ontvangsten voor een bedrag van 536.234,69 EUR en uitgaven voor
531.847,75 EUR. Dit betekent dat het resultaat van 2013 op 5.112,73 EUR uitkomt gezien de
overboeking van 725,79 EUR. Op de vraag van fractie N-VA wat de stand van zaken is mbt de
nabestemming van de kerken, antwoordt de burgemeester dat dit op de volgende gemeenteraad
kan behandeld worden.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.
004.
REKENING 2013 KERKFABRIEK ST. HARLINDIS EN RELINDIS ELLIKOM.
De exploitatieontvangsten bedragen 36.996,53 EUR, terwijl de exploitatie-uitgaven een bedrag van
28.287,21 EUR uitmaken. Dit geeft mede door een overboeking van 10.710,00 EUR een negatief
resultaat van 2.000,68 EUR, hetgeen gezien het resultaat van 49.309,03 EUR in 2012 tot een nieuw
resultaat van 47.308,35 EUR leidt. Er was een gemeentelijke toelage van 13.204,00 EUR, zodat het
uiteindelijke resultaat 60.512,35 EUR wordt.
Bij de investeringen zijn er ontvangsten voor een bedrag van 76.016,92 EUR en uitgaven voor
26.126,92 EUR. Dit betekent dat het resultaat van 2013 op 60.600,00 EUR uitkomt gezien de
overboeking van 10.710,00 EUR.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.

005.
REKENING 2013 KERKFABRIEK ST. HUBERTUS NEERGLABBEEK.
De exploitatieontvangsten bedragen 2.913,14 EUR, terwijl de exploitatie-uitgaven een bedrag van
11.018,68 EUR uitmaken. Dit geeft een negatief resultaat van 8.105,54 EUR, hetgeen gezien het
resultaat van 13.008,04 EUR in 2012 tot een nieuw resultaat van 4.902,50 EUR leidt. Er was een
gemeentelijke toelage van 10.345,00 EUR, zodat het uiteindelijke resultaat 15.247,50 EUR wordt.
Bij de investeringen zijn er geen ontvangsten noch uitgaven zodat het resultaat idem is als in 2012,
nl. 189,84 EUR.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.
006.
TUSSENKOMST VAN DE GEMEENTE IN HET TEKORT VAN DE POLITIEZONE
NOORDOOST-LIMBURG.
De tussenkomst van de gemeente in de politiebegroting van de zone Noordoost-Limburg bedraagt
volgens de verdeelsleutels 545.377,13 EUR. Dit bedrag is 21,1003% van het door de gemeente te
dragen tekort. Fractie MG vindt dat de term “tekort” verkeerd gekozen is. Schepen Bongaerts
antwoordt dat dit de officiële terminologie is. Fractie N-VA vraagt of het tekort in de toekomst zal
stijgen en of er een eventuele fusie van politiezones op til is. De burgemeester antwoordt dat
fuseren niet opportuun is omdat wij met een bijdrage van 42 euro/inwoner zeer laag zitten. Een
verdere samenwerking met andere zones of federale politie is wel altijd nuttig.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Vervoegt de zitting : René Leyssen - raadslid
007.
RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MATERIËLE STEUN
AAN VERENIGINGEN EN HET VRAGEN VAN HUUR. INTREKKING GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 27 JUNI 2013 EN HET OPNIEUW INVOEREN VAN EEN AANGEPAST RETRIBUTIEREGLEMENT MET INGANG VANAF 01 MEI 2014. DIENSTJAREN 2014
TOT EN MET 2018.
Het retributiereglement betreffende het verlenen van materiële steun en het vragen van huur moet
aangepast worden omdat er nog slechts voor 4 zaken huur gevraagd gaat worden. Het
retributiereglement van 27 juni 2013 wordt opgeheven per 30 april 2014. Aangezien aan de
verenigingen ook in de toekomst de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van deze
dienstverlening moet het retributiereglement betreffende materiële steun en het vragen van huur
terug aan de raad worden voorgelegd. Dienstjaren 2014 tot en met 2018. Aan fractie MG wordt
toegelicht dat de afvaleilanden gratis ter beschikking worden gesteld en dat de verenigingen zelf
moeten inschatten welke materialen ze nodig hebben.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4Gr14007
008.
KENNISNAME VAN DE MACHTIGING VAN HET SECTORAAL COMITÉ VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID EN VAN DE GEZONDHEID AFDELING 'SOCIALE ZEKERHEID',
OVEREENKOMST NR. 14/02 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE GEMEENTE
MEEUWEN-GRUITRODE VOOR DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN
AANVULLENDE VOORDELEN AAN INWONERS DIE RECHT HEBBEN OP EEN
VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE
VERZORGING, MET TOEPASSING VAN BERAADSLAGING NR. 11/29 VAN 5 APRIL 2011
VAN HET SECTORAAL COMITÉ VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN VAN DE
GEZONDHEID ZOALS GEWIJZIGD OP 4 JUNI 2013.
Kennisname van de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid Afdeling 'Sociale Zekerheid', overeenkomst nr. 14/02 inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Meeuwengruitrode voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013.

009.

GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLING MANDAAT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-AQUA.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering, van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua op 20 mei 2014 en vaardigt Helena Koolen
af, met als plaatsvervanger Kurt Feyen voor de zitting van deze algemene vergadering. Aan fractie
N-VA wordt toegelicht dat er drie afgevaardigden mogelijk zijn, maar dat dan elke afgevaardigde
ook maar 1/3e van de stemmen vertegenwoordigt. Daarom wordt er gekozen voor één
afgevaardigde.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 4GR14009
010.
GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLING MANDAAT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering, van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa op 13 mei 2014 en vaardigt Hanne
Schrooten af, met als plaatsvervanger Gert Doumen voor de zitting van deze algemene
vergadering.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14010
011.
GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLING MANDAAT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering, van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media op 6 mei 2014 en vaardigt Kurt Feyen af,
met als plaatsvervanger Helena Koolen voor de zitting van deze algemene vergadering.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14011
012.
GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLING MANDAAT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering, van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg op 28 april 2014 en vaardigt Gert
Doumen af, met als plaatsvervanger Hanne Schrooten voor de zitting van deze algemene
vergadering.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14012
013.
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN CENTRUM II GRUITRODE HERZIENING. DEFINITIEVE AANVAARDING.
Het RUP “centrum II Gruitrode herziening is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 31
oktober 2013. Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 18 november 2013 tot en met 17
januari 2014 . Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 2 adviezen en 2 bezwaarschriften ingediend.
De bezwaren en de adviezen werden behandeld door de gecoro op 24 maart 2014.
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk rup centrum II Gruitrode herziening definitief vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14013
014.
WIJZIGING WEGTRACÉ KEUVELDSTRAAT (AANLEG WEGENIS EN BIJHORENDE
INFRASTRUCTUUR EN NUTSVOORZIENINGEN.
Door de Meeuwen bvba werd op 27/12/2013 een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een
perceel grond in 9 kavels en het wijzigen van het wegtracé (aanleg wegenis en bijhorende
infrastructuur en nutsvoorzieningen) van de Keuveldstraat. Deze aanvraag is onderworpen aan een
openbaar onderzoek van 1 februari 2014 tot en met 3 maart 2014. Er werd tijdens deze periode geen
bezwaar ingediend. Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor de goedkeuring van
de wijziging van het wegtracé met bijhorende infrastructuur en nutsleidingen. Na de realisatie en de
definitieve oplevering dient de wegenis met bijhorende infrastructuur en nutsvoorzieningen, 18 are

01 ca groot, gratis over gedragen te worden aan de gemeente om in te lijven in het openbaar
domein.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14014
015.
ONDERHANDSE AANKOOP VAN DE WONING WEG NAAR HELCHTEREN 5 TE
MEEUWEN.
Door de Meeuwen bvba werd op 27/12/2013 een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een
perceel grond in 9 kavels en het wijzigen van het wegtracé (aanleg wegenis en bijhorende
infrastructuur en nutsvoorzieningen) van de Keuveldstraat. Deze aanvraag is onderworpen aan een
openbaar onderzoek van 1 februari 2014 tot en met 3 maart 2014. Er werd tijdens deze periode geen
bezwaar ingediend. Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor de goedkeuring van
de wijziging van het wegtracé met bijhorende infrastructuur en nutsleidingen. Na de realisatie en de
definitieve oplevering dient de wegenis met bijhorende infrastructuur en nutsvoorzieningen, 18 are
01 ca groot, gratis over gedragen te worden aan de gemeente om in te lijven in het openbaar
domein. Fractie N-VA staat achter het voorstel van sloping, maar vraagt of er al een termijn bekend
is. De burgemeester antwoordt dat de afbraakvergunning momenteel onderzocht wordt en dat het
doel is om één groot project te realiseren. Het grote probleem om dit te doen is niet Landwaarts
maar de Regie der Gebouwen die de oude rijkswachtkazerne nog altijd niet te koop aanbiedt.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14015
016.
INVESTERINGSTOELAGE AVT: AANLEG VAN EEN KUNSTSTOF LOOPVLAK.
Er wordt een investeringstoelage van € 23.000,00 verleend aan AVT Meeuwen-Gruitrode als
gemeentelijke financiële tussenkomst voor de aanleg van een kunststof loopvlak op de atletiekpiste.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14016
017.
INVESTERINGSTOELAGE SPORTING NEVOK GRUITRODE: PLAATSING ZONNEPANELEN.
Er wordt een investeringstoelage van € 4.500,00 verleend aan Sporting Nevok Gruitrode als
gemeentelijke financiële tussenkomst voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de
tribune.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14017
018.
LEGGEN VAN GRASDALLEN AAN DE PARKING FIT-O-METER IN WIJSHAGEN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/33 en de raming voor de
opdracht “Aanleggen van gras-kunststofplaten aan parking fit-o-meter in Wijshagen”. De raming
be-draagt € 14.100,00 excl. btw of € 17.061,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget gemeente van 2014, op budgetcode 224000-30-0200/GEM.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14018
019.
BETONHERSTELLINGEN PEERDERBAAN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/34 en de raming voor de
opdracht “Betonherstelling Peerderbaan”. De raming bedraagt € 12.009,50 excl. btw of € 14.531,50
incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget gemeente van
2014, op budgetcode 224000-30-0200/GEM.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.Op de suggestie van fractie MG om de weg in één keer te vernieuwen ipv elk jaar
herstellingen te doen, wordt geantwoord dat dit erg duur is. Aan fractie N-VA wordt geantwoordt
dat het de bedoeling is om de werken na het bouwverlof te starten.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14019

020.
WEGENISWERKEN, DIENSTJAAR 2014.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/35 en de raming voor de
opdracht “Wegeniswerken, dienstjaar 2014”, opgesteld door de Technische dienst. De raming
bedraagt € 361.877,75 excl. btw of € 437.872,08 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget gemeente van 2014 onder budgetcode 224000-30-0200/GEM.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Aan fractie N-VA
wordt meegedeeld dat de toelage van het plattelandsfonds begrepen zit in deze werken en dat de
fietssuggestiestrook in de Kabienstraat en Campstraat er gekomen is in samenspraak met de buurt.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14020
021.
VERBETERINGSWERKEN TOERISTISCH FIETSROUTENETWERK, DIENSTJAAR 2014.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/36 en de raming voor de
opdracht “Verbeteringswerken toeristisch fietsroutenetwerk”. De raming bedraagt € 100.070,00
excl. btw of € 121.084,70 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget gemeente van 2014, op budgetcode 224000-30-0200/GEM. Bovengenoemde
opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Aan fractie MG wordt meegedeeld dat
de route “happen en trappen” op een folder is uitgezet, maar dat dit niet apart bewegwijzerd wordt.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 4GR14021
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie NV-A
022.
“DE-DOMESTICATION” PROJECT KOEN VANMECHELEN: KOSTEN-BATEN ANALYSE?
Eind februari 2014 was er het persbericht dat de burgemeester, samen met kunstenaar Koen
Vanmechelen, een kunstproject voorstelde, met name “Dedomestication”. Dit houdt in dat de
zogenaamde “cosmopolitan chicken” zou worden losgelaten in de vrije natuur aan de Commanderij
van Gruitrode.
In dit artikel werd verduidelijkt dat het een project is waarin onderzocht wordt hoe de kippen zich
zullen gedragen en of ze genetisch veranderen. Verder staat er expliciet vermeld dat het de
“bedoeling is om een maatschappelijk debat te starten”. Ook wordt er aangegeven dat een 100-tal
kippen worden voorzien van zenders en mogelijk gevolgd worden met camera’s of webcams.
Concreet vraagt de N-VA aan het gemeentebestuur:
- Wij veronderstellen dat de gemeente hier alleszins geen kosten in moet dragen.
- Hoe zit de financiering van dit project in mekaar? Welke instanties participeren in dit project? Wie
staat in voor de kosten van de camera’s, zenders, webcams en nog andere te verwachten kosten?
- Welke return verwacht het gemeentebestuur te halen uit dit project? Werd er een kosten-batenanalyse gemaakt?
De burgemeester gaat in op het feit dat dit project een belangrijk maatschappelijk debat op gang
kan trekken. Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij ANB om het terrein te kunnen inrichten.
Koen Vanmechelen ontwikkelt zelf het kunstwerk “The Eggcord CCP”. Er wordt nog verder gezocht
naar andere mogelijke subsidiëring. Het project zal versterkende effecten hebben op niveau van
cultuur, toerisme, innovatie, natuur en economie, en zal internationale visibiliteit geven aan de
regio. Hierdoor ontstaat een groot multiplicatoreffect. Gecombineerd met “kunst in open ruimte”
geeft dit aan Limburg en aan onze gemeente een extra toeristische troef en de economische return
hiervan is erg groot. Het wetenschappelijk onderzoek naar de genetische diversiteit en immuniteit
van mens en dier is ook van grote waarde. Dit alles maakt het project dan ook meer dan moeite
waard. Fractie N-VA zegt dat ze zelf professor Cassiman gecontacteerd hebben en dat deze zelf
geen info wenste te verstrekken, wat eigenaardig overkomt. De burgemeester repliceert dat er in de
Vlaamse Regering beslist werd om krediet uit te trekken om 2 medewerkers aan te werven
gedurende drie jaar om het project mee vorm te geven. Hij betreurt dat de N-VA ministers deze
subsidie niet wilden steunen en vraagt zich hoe dat komt. De fractie stelt dat zij hiermee niets te
maken hebben en vragen om de insinuatie te notuleren. Fractie MG vraagt zich af of dit nu kunst is
of wetenschap, maar stelt dat Koen Vanmechelen ook een commercant is en dat we dus best
opletten vooraleer er geld in te stoppen.

023.

VRAAG REGENBOOGHUIS VOOR “REGENBOOGVLAG”, JAARLIJKS OP 17 MEI?
STANDPUNTWIJZIGING VAN DE MEERDERHEID?
Tijdens de gemeenteraad van 30 mei 2013, werd er door de N-VA fractie gevraagd om jaarlijks de
regenboogvlag uit te hangen, ter ondersteuning van de holebi- en transgender organisatie. Dit is
volgens hen immers een sterk signaal dat we de holebi gemeenschap ten volle ondersteunen en niet
kunnen aanvaarden dat deze bevolkingsgroep wordt gediscrimineerd.
Tijdens die gemeenteraad heeft de voltallige CD&V fractie tegen het voorstel gestemd om de
regenboogvlag jaarlijks uit te hangen.
Toch stond er in het “Thuisbelang” van dinsdag 15 april 2014, dat er een informatiepakket werd
overhandigd door het Regenbooghuis aan het gemeentebestuur, met daarbij ook de kleurrijke
regenboogvlag. Bovendien wordt OCMW-voorzitster Lydia Jacobs geciteerd als volgt “We
ondersteunen deze actie om het Limburgse Regenbooghuis bij het bredere publiek bekend te
maken”
Uiteraard vindt de N-VA fractie het positief dat zulk initiatief ondersteund wordt, maar vindt het
toch eigenaardig dat minder dan 12 maanden geleden er nog voltallig tegen het voorstel van de NVA werd gestemd om de regenboogvlag uit te hangen. Schepen Van Hoef antwoordt dat het
standpunt terzake ongewijzigd gebleven is. De gemeente wil info blijven verstrekken, zeker in de
bib, maar zal de vlag niet uithangen, alhoewel dat al in 38 Limburgse gemeenten gebeurt.
024.
VRIJWILLIGERSWERK VOOR VERENIGINGEN IN ONZE GEMEENTE. VOORSTEL VOOR
BEKENDMAKING IN INFOBLAD, ALSOOK VOOR RUBRIEK OP GEMEENTELIJKE
WEBSITE.
De N-VA fractie heeft van verschillende (voornamelijk sport-) verenigingen vernomen dat het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Ze horen van vele besturen van sportverenigingen dat te
veel van de noodzakelijke activiteiten steeds door dezelfde personen dienen uitgevoerd te worden.
De hoge werklast zorgt er bovendien voor dat steeds meer personen afhaken. Bovendien wordt de
perceptie gecreëerd dat er veel inspanning nodig is en wordt het steeds moeilijker om gemotiveerde
personen te vinden.
Als gemeentebestuur moet men nadenken over mogelijke manieren om deze problematiek op te
lossen. Wellicht moeten er initiatieven komen om de drempel te verlagen voor mensen om zich voor
vrijwilligerswerk te engageren. Er zijn waarschijnlijk gepensioneerde inwoners uit onze gemeente die
hier met veel plezier een steentje willen bijdragen.
Daarom heeft de N-VA fractie de volgende 2 concrete voorstellen:
1) Een rubriek “Vrijwilligerswerk” maken op de gemeentelijke website. Hierop kunnen dan
verenigingen die vrijwilligers zoeken zich kenbaar maken. Op deze manier kunnen geïnteresseerden
op een laagdrempelige manier kijken of er iets in hun interessesfeer past en op een eenvoudige
manier contact opnemen. Ook kan er gedacht worden aan een vrijblijvende lijst met vrijwilligers, die
de verenigingen kunnen raadplegen.
2) Herhaaldelijke oproepen doen aan vrijwilligers in het gemeentelijk infoblad om telefonisch of per
e-mail te registreren bij de gemeente.
Schepen Van Hoef stelt dat wij reeds een rubriek vrijwilligers hebben op onze website, maar dat deze
rubriek verenigingen heet. Je kan hier alle gegevens van de verenigingen terug vinden. Er is ook een
rubriek info voor verenigingen waar alles gebundeld staat qua subsidies, verzekeringen enz…
Daarnaast zijn er diverse publicaties van sport, jeugd, cultuur en is de logistieke ondersteuning. Er
worden dus reeds grote inspanningen gedaan om vrijwilligers te recruteren. Er is ook de site
vrijwilligerswerk.be waar je provinciale en Vlaamse initiatieven vindt die vrijwilligers zoeken. Er wordt
afgesproken om deze site meer bekend te maken.
025.
VANDALISME IN ONZE GEMEENTE: INITIATIEVEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR
OM DIT TE BEPERKEN?
Recent waren er meldingen van fietsen diefstallen, er was het vernielen van de defibrillator aan het
gemeentehuis, bekraste wagens of de stukgeslagen ruiten van de bushalte in Gruitrode. Ook is het
aantal inbraken in onze gemeente in stijgende lijn.

Reeds in het verleden werd er een voorstel door de N-VA gemaakt om een initiatief op te starten
rond BIN’s “Buurtinformatienetwerken”. Het gemeentebestuur ging hier toen niet op in. Nochtans
had dit één van de mogelijke middelen kunnen zijn om vandalisme in onze gemeente te beperken.
Welke maatregelen wil het bestuur hier nemen?
De burgemeester antwoordt dat er zowel qua vandalisme als woninginbraken een dalende trend is.
De opvolging van vandalisme behoort tot het reguliere werken door de wijkdiensten en eventueel
wordt er een “probleemeigenaar” aangeduid. Er is ook een actieplan om de woninginbraken te
verminderen. Er is niet gekozen voor een BIN omdat je dan slechts één wijk of gemeente bereikt en
niet de ganse zone. Fractie MG wil de cijfers nuanceren omdat niet alle feiten gevat worden in een
PV en niet alle feiten worden aangegeven. De cijfers reflecteren bijgevolg niet de realiteit. Er wordt
ook aangehaald dat de toenmalige korpschef nav een infovergadering over inbraakpreventie in onze
gemeente einde 2012 publiekelijk heeft verklaard dat er iedere dag minstens één extra ploeg wordt
ingezet en dat dit afhankelijk van de personeelsbezetting van de federale politie zelfs kan oplopen
tot drie à vier ploegen. Dit blijkt gelogen te zijn, want het personeel van de zone heeft gezegd dat er
geen enkele bijkomende federale ploeg wordt ingezet en slechts sporadisch één extra ploeg lokaal
patrouilleert. De burgemeester repliceert dat dit een grondige discussie vereist in de politieraad,
niet op de gemeenteraad.
026.
N-VA VOORSTEL OM GLASBOLLEN AAN NIEUWE ZAAL K.H. GRUITRODE TE
VERVANGEN DOOR ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS EN IN DE TOEKOMST DE
ANDERE GLASBOLLEN IN ONZE GEMEENTE.
Bovengrondse glasbollen veroorzaken gemakkelijk overlast, zoals geluid, geur en zwerfvuil. Als
alternatief kunnen ondergrondse glascontainers een ideale oplossing bieden om deze negatieve
effecten van de bovengrondse glasbollen te counteren. De koelere berging in de grond reduceert
daarenboven de geurhinder en overlast van insecten. Ondergrondse glascontainers zorgen ook voor
meer esthetiek en verminderd ruimtegebruik waardoor een meer centrale plaatsing mogelijk is.
Ook het milieu is gebaat bij ondergrondse glascontainers. Ondergrondse glascontainers zijn dubbel
zo groot. Het verdubbelde volume zorgt voor de helft minder omhalingen ten opzichte van een
gewone glasbol waardoor men minder uitstoot én minder kosten heeft. Deze maatregel sluit dus
uitstekend aan bij het beleid van een duurzame gemeente.
Ook is de inwerphoogte lager, wat voor ouderen, alsook kinderen een ergonomisch voordeel biedt.
Sommige afvalintercommunales geven éénmalige subsidies voor glascontainers en vergroten zo de
betaalbaarheid van deze verandering. Zo kreeg bv. Sint-Pieters-Leeuw per schijf van 1000 inwoners
een éénmalige bijdrage van 1000 euro. Indien deze subsidie niet aanwezig zou zijn voor MeeuwenGruitrode, kan onze vertegenwoordiger in Limburg.Net steeds voorstellen om een subsidie te
verlenen om oude glasbollen te vervangen.
Bovendien kan onze vertegenwoordiger voorstellen aan Limburg.Net om een coördinerende taak op
zich te nemen bij bijvoorbeeld een groepsaankoop, om zo de prijs van ondergrondse glascontainers
betaalbaar te houden. Aangezien er nieuwe glasbollen voorzien worden aan het nieuwe lokaal van
de K.H.Gruitrode, lijkt het voor de N-VA fractie het ideale moment om deze nieuwe vorm van
glasophaling te introduceren.
Daarom stelt de N-VA fractie voor om de voorziene glasbollen bij het nieuwe lokaal van de Harmonie
van Gruitrode ondergronds te plaatsen. Tevens stellen we voor om de bestaande glasbollen in de
toekomst te vervangen door ondergrondse containers. De kosten voor de ondergrondse containers
kunnen eventueel voorzien worden uit het plattelandsfonds, of via subsidies bij de betrokken
intercommunales.
Schepen Geusens antwoordt dat Limburg. Net een proefproject heeft lopen voor de aankoop en de
plaatsing van ondergrondse containers. De bovengrondse glasbollen worden volledig betaald door
Fost Plus, terwijl de gemeente zelf de kosten van een ondergronds systeem moet dragen. Er zijn ook
weinig klachten over de glasbollen en een ondergrondse container kan moeilijk verplaatst worden.
Het proefproject wordt dan ook afgewacht en de info terzake kan aan de fractie bezorgd worden.
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