GEMEENTERAAD VAN 30 januari 2014
Dagorde
Verkiezing Magda Feyen als raadslid OCMW.
Overdracht pensioenverzekering statutaire personeelsleden: goedkeuring individuele
overeenkomst tussen Ethias en het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode
003 Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 31, deelgemeente Meeuwen. Definitief besluit.
Goedkeuring.
004 Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 93, deelgemeente Meeuwen. Definitief besluit.
Goedkeuring.
005 Gratis grondafstand voor inlijving in het openbaar domein van de De Kippenstraat te
Meeuwen. Goedkeuring.
006 Aanleg fietspaden en riolering langs de gewestweg N 771 Weg naar Opoeteren.
Goedkeuring gewijzigd onteigeningsplan
007 Aankoop van een zitmaaier ten gerieve van de gemeentelijke technische buitendienst.
Goedkeuring bestek.
008 Aankoop van een onkruidbrander (heteluchtbrander) ten gerieve van de gemeentelijke
technische buitendienst. Goedkeuring bestek.
009 Politiereglement op het verbranden van afvalstoffen. Opheffing.
010 Politiereglement betreffende de wijziging van de voorrang op het kruispunt GestelstraatSchansdijk. Goedkeuring.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
011 OVAM: netheidsbarometer
012 N73: inplanting bushalte ter hoogte van Toekomststraat
013 Bouw zaal Harmonie Gruitrode: status en plannen?
014 Muur rond kerk Neerglabbeek: onderhoud wenselijk?
015 Status bodemwateronderzoek Meeuwen-Gruitrode (Ellikom) cfr Arseenfabriek Reppel
001
002

Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode - voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Van Hoef Meg, Goossens Marco, Geusens Koen - schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Vankevelaer Erik, Schouteden
Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Nijs Ellen, Haex Rob, Doumen
Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick - raadsleden
Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Berben Jos - secretaris
Verontschuldigd:Schonkeren Jan - raadslid
Zitting van 20.00 uur tot 20.45 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Fractie N-VA merkt
op dat er tijdens de vorige raad gezegd is dat er geen responsabiliseringsbijdrage betaald wordt,
maar dat dit wel gebeurd is. Er ontstaat een discussie over het al dan niet beantwoord zijn van de
vragen van vorige raad o.a. inzake de GO’s. Schepen Bongaerts meldt dat inzake de
responsabiliseringsbijdrage op 30 december een antwoord gemaild werd aan de voorzitter van de
fractie. Er zal verder nagekeken worden of alle andere antwoorden bezorgd zijn en indien dit niet
gebeurd is, zullen ze zo snel mogelijk bezorgd worden.
001.
VERKIEZING MAGDA FEYEN ALS RAADSLID OCMW.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Wendy Bosmans als lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn wordt mevrouw Magda Feyen verkozen verklaard als lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn.
BESLUIT 1GR14001

002.

OVERDRACHT PENSIOENVERZEKERING STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN: GOEDKEURING INDIVIDUELE OVEREENKOMST TUSSEN ETHIAS EN HET GEMEENTEBESTUUR VAN MEEUWEN-GRUITRODE
Omdat de Provinciale Kas voor de pensioenen van Lokale Ambtenaren Limburg werd ontbonden,
gaat de gemeenteraad over tot de overdracht van de pensioenverzekering voor de vastbenoemde
ambtenaren naar de verzekeringsinstelling Ethias. Fractie N-VA vraagt waarom er geen
aanbesteding gehouden wordt en waarom de berekeningen niet in het dossier zijn opgenomen?
Schepen Bongaerts antwoordt dat het hier enkel de overdracht betreft van de Provinciale Kas, die
door Ethias beheerd werd, naar Ethias zelf. Door dit nieuwe contract worden er minder
beheerskosten betaald dan vroeger. Uit berekeningen blijkt dat het waarschijnlijk tot 2018
voordeliger is om bij Ethias te blijven en nog niet over te schakelen naar de RSZPPO. Indien dit
kantelmoment toch vroeger zou komen, gebeurt de overschakeling sneller. De overeenkomst
daaromtrent wordt goedgekeurd.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 3 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
BESLUIT 1GR14002
003.
GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING VAN BUURTWEG NR. 31, DEELGEMEENTE
MEEUWEN. DEFINITIEF BESLUIT.
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 31 gebeurt ter hoogte van boomkwekerij Reyskens Frank
in de Kromstraat., deelgemeente Meeuwen. Deze weg is ter plaatse niet meer zichtbaar. Definitief
besluit.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14003
004.
GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING VAN BUURTWEG NR. 93, DEELGEMEENTE
MEEUWEN. DEFINITIEF BESLUIT.
Buurtweg 93 is een kiezelweg gelegen rechts naast de gebouwen van boomkwekerij Mentens,
Peerderbaan 62, die als toegang dient naar de achter gelegen gronden.
Deze buurtweg 93 is enkel nog in gebruik als toegang naar de terreinen van boomkwekerij Mentens.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14004
005.
GRATIS GRONDAFSTAND VOOR INLIJVING IN HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE DE
KIPPENSTRAAT TE MEEUWEN.
Stedenbouwkundige aanvraag ingediend door Daenen Mariëlle, Scheymanshof 38 te 3640 Kinrooi,
voor het afbreken van een bestaande woning en het bouwen van een eengezinswoning in open
bebouwing met een lot in rode kleur , groot 01a 24 ca, gratis over te dragen aan de gemeente voor in
te lijven in het openbaar domein van de De Kippenrstraat. Het perceel is kadastraal gekend te
Meeuwen-Gruitrode 1ste afdeling, sectie B nr. 96/f.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14005
006.
AANLEG FIETSPADEN EN RIOLERING LANGS DE GEWESTWEG N 771 WEG NAAR
OPOETEREN: GEWIJZIGD ONTEIGENINGSPLAN
De raad gaat over tot de goedkeuring van het gewijzigde onteigeningsplan met nummer 1M3D8G G
029608 01 met betrekking tot de aanleg van fietspaden en riolering langs de Weg naar Opoeteren.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14006
007.
AANKOOP VAN EEN ZITMAAIER TEN GERIEVE VAN DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE BUITENDIENST.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/03 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van een zitmaaier ten gerieve van de gemeentelijke technische buitendienst”,
opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 incl.
21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget gemeente van 2014,
op budgetcode 231000-30-0200/GEM.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring bestek met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14007
008.
AANKOOP VAN EEN ONKRUIDBRANDER (HETELUCHTBRANDER) TEN GERIEVE VAN
DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE BUITENDIENST.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/04 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van een onkruidbrander (hetelucht-brander) ten gerieve van de gemeentelijke
technische buitendienst”, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 24.750,00
excl. btw of € 29.947,50 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget gemeente van 2014, op budgetcode 231000-30-0200/GEM. Bovengenoemde
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring bestek met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14008
009.
POLITIEREGLEMENT OP HET VERBRANDEN VAN AFVALSTOFFEN. OPHEFFING.

De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van het politiereglement op het verbranden
van afvalstoffen door particulieren d.d. 2009-11-26. Schepen Geusens licht verder toe dat
het bosdecreet en het veldwetboek dit reglement ondervangen hebben en dat eventuele
sancties op overtredingen hierin voorzien zijn.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14009
010.
POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN DE VOORRANG OP HET
KRUISPUNT GESTELSTRAAT-SCHANSDIJK.
Op het kruispunt Gestelstraat-Schansdijk wordt de huidige voorrangsregeling opgeheven. Het
verkeer komende uit de Schansdijk, richting Gestelstraat, dient te stoppen en voorrang te verlenen
aan het verkeer in de Gestelstraat.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 1GR14010
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
011.
OVAM: NETHEIDSBAROMETER
Op de vraag waarom er niet werd ingegaan op dit gratis initiatief en hulpmiddel, aangeboden door
OVAM wordt geantwoord dat dit onderzoek moet gebeuren door ons eigen personeel. Er is dus
geopteerd om liever uren te besteden aan het opruimen van zwerfvuil dan aan het voeren van een
studie
012.
N73: INPLANTING BUSHALTE TER HOOGTE VAN TOEKOMSTSTRAAT

De fractie heeft een schrijven gericht aan de directie van de Lijn en het gemeentebestuur
met de vraag om hun eerdere beslissing in verband met de inplanting van de nieuwe bushalte langs
de N73, ter hoogte van de toekomststraat te herbekijken en eventueel een 20 meter te verplaatsen.
Bovendien wordt er gevraagd, indien men niet bereid is om de bushalte 20 à 30 meter te
verplaatsen, om in een compensatie te voorzien voor de betrokken inwoner die namelijk een eerder
geplaatste omheining zal moeten aanpassen. De N-VA fractie vraagt of dit initiatief door het bestuur
ondersteund wordt en welke initiatieven het bestuur eventueel nog zal ondernemen naar de directie
van De Lijn om deze vraagstelling extra kracht bij te zetten?
Schepen Goosens antwoordt dat er inzake dit project diverse hoorzittingen geweest zijn waarbij de
plannen werden toegelicht. Ook werd hier de onderhandelaar en zijn manier van werken
voorgesteld. Al de onteigeningen verlopen immers via deze onderhandelaar, niet via het
gemeentebestuur of De Lijn. Het gemeentebestuur sluit zich aan bij het advies van De Lijn dd. 6
september 2012. De goede bereikbaarheid van de bushalte voor alle inwoners van Ellikom staat
hierbij prioritair. Tevens heeft de verschuiving van de bushalte geen invloed op de privacy van de
bewoners en zou de omheining waarschijnlijk ook verplaatst moeten worden indien de bushalte er

niet gelegen zou zijn, omwille van het niveauverschil. Hij betreurt dan ook dat betrokkene, na een
eerste toelichting door de onderhandelaar, niet verder met hem wenst te spreken en reeds de stap
richting Raad van State gezet heeft. De fractie besluit met de vaststelling dat het bestuur het advies
van De Lijn volgt, maar dat de verschuiving van de bushalte met 20 meter wel degelijk een verschil
voor betrokkene uitmaakt.
013.
BOUW ZAAL HARMONIE GRUITRODE: STATUS EN PLANNEN?
De fractie heeft vernomen dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe zaal voor de harmonie
van Gruitrode. Het gerucht doet de ronde dat het bestuur van Nevok Gruitrode niet tevreden is met
de voorgestelde plannen. Tot op heden werden er echter geen officiële plannen bekend gemaakt
aan de raadsleden, waardoor er ruimte is voor geruchten.
Om te vermijden dat deze geruchten voor waarheid worden genomen, is er nood aan verduidelijking
en duidelijke communicatie vanwege het gemeentebestuur. Daarom wordt er gevraagd naar de
plannen, het overleg met Nevok, de bezwaren van Nevok, de erfpachtregeling. Schepen Van Hoef
antwoordt dat er aan de Groenstraat de zone voor dagrecreatie ligt waar al diverse verenigingen
gelokaliseerd zijn. Hier is dus gezocht naar een lokatie voor de harmonie en is gevonden in de hoek
naast het voetbalveld die wel in de erfpacht zit van de voetbal maar door hun niet gebruikt wordt.
Daarom is Nevok vanaf het begin, de eerste keer in 2009, geïnformeerd over dit dossier. Op de
vergadering van 23.01.2014 heeft het dagelijks bestuur van Nevok haar akkoord gegeven met de
inplanting van de harmoniezaal zoals voorgesteld. De betreffende dossiers zullen volgende maand
op de raad geagendeerd worden. Op de vraag van MG of er bemerkingen van de club waren bij de
inplanting van de papiercontainers, wordt geantwoord dat dit zo is. De containers staan nu
ingeplant links van het nieuwe lokaal op de plaats waar het beheer ervan zo goed mogelijk kan
gebeuren.
014.
MUUR ROND KERK NEERGLABBEEK: ONDERHOUD WENSELIJK?
De N-VA fractie werd op de hoogte gebracht over het feit dat de oude muur rond de kerk van
Neerglabbeek zich in verwaarloosde staat bevindt en er nood is aan een degelijk onderhoud. De
situatie is tegenwoordig zelfs zo dramatisch dat de muur op verschillende plaatsen aan het
afbrokkelen is. Welke initiatieven plant het gemeentebestuur, in onderling overleg met de
Kerkfabriek van Neerglabbeek, om deze toestand te verbeteren? Tegen welke termijn kunnen er
initiatieven opgestart worden? Schepen Bongaerts vindt het eigenaardig dat deze vraag nooit door
de kerkfabriek gesteld is, alhoewel hiermee twee keer per jaar wordt vergaderd. Schepen Geusens
antwoordt dat er wel reeds een raming opgemaakt is en dat de subsidies aangevraagd worden.
Wanneer deze subsidies bekomen worden weet men niet, maar de werken zullen pas uitgevoerd
worden na het bekomen van deze subsidies.
015.
STATUS BODEMWATERONDERZOEK MEEUWEN-GRUITRODE (ELLIKOM) CFR
ARSEENFABRIEK REPPEL
In Juni 2013 heeft OVAM enkele meetpunten geplaatst in Ellikom om het grondwater te
onderzoeken. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie die het effect van de sanering van de
voormalige arseenfabriek in Reppel wil evalueren, en dan specifiek op de kwaliteit van het
grondwater. Aangezien in deelgemeente Ellikom verschillende families gebruik maken van
grondwater voor het besproeien van bv. de moestuin, lijkt het noodzakelijk om deze resultaten
spoedig kenbaar te maken aan de bevolking.
N-VA heeft daarom volgende vragen:
- Heeft het gemeentebestuur de resultaten reeds opgevraagd bij OVAM ? Zo ja, wanneer ? Zo
neen, waarom niet?
- Indien de resultaten reeds opgevraagd werden en beschikbaar zijn, waarom werden deze nog
niet bekend gemaakt aan de bevolking?
- Welke conclusies zijn er te trekken uit de resultaten? Welke aanbevelingen werden er door
OVAM gemaakt?
- Wanneer plant u hierover te communiceren naar de bevolking van onze gemeente?

De burgemeester antwoordt dat er een afspraak gemaakt is met OVAM dat de gemeente op de
hoogte gebracht wordt van de definitieve conclusies. Het zou weinig zinvol zijn om met voorbarige
conclusies naar de bevolking te trekken.
Namens de gemeenteraad
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voorzitter

