BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02/02/2021
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (burgemeester),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers (schepenen),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)

Schepen Emile Degrève is niet aanwezig bij behandeling van agendapunten 16 en 17.
Agendapunt 15 wordt behandeld na agendapunt 18.

DE RAAD VERGADERT DIGITAAL.

1

Bekrachtiging besluit burgemeester

Met eenparigheid van stemming neemt de gemeenteraad kennis van het besluit van de
burgemeester d.d. 25 januari 2021 inzake de organisatie van de vergaderingen van de lokale
bestuursorganen en bekrachtigt dit.
2

Aktename beëindiging periode van verhindering raadslid

De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering van raadslid
Baudouin Wolwertz. De beëindiging van de periode van verhindering van het mandaat als
gemeenteraadslid houdt van rechtswege ook de beëindiging van de periode van verhindering van
het mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.
3

Vaststellen verkeersreglement houdende het knippen van de Genkerbaan te
Munsterbilzen

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad akkoord met bovenstaand
verkeersreglement houdende het knippen van de Genkerbaan te Munsterbilzen.

4

Vaststellen verkeersreglement houdende het invoeren van parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen op diverse locaties

Met eenparigheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord met het verkeersreglement
houdende het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op diverse locaties:
parking Station te Bilzen, parking Broederschoolplein te Bilzen, Sint-Gertrudisplein te Beverst,
en kerkplein te Schoonbeek.
5

Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en definitieve goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Bilzen

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad over tot de gedeeltelijke opheffing
van volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Bilzen:
− opheffing deel van voetweg 194, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie D, deel van het
openbaar domein en van perceel nummer 653/R, omgeving Winterbeek, oppervlakte
35ca;
− opheffing deel van voetweg 190, Bilzen, 1ste afdeling, sectie D, deel van het openbaar
domein en deel van perceel 206/D, omgeving Marebeek, oppervlakte 23ca;
− opheffing deel van voetweg 92, Bilzen, 1ste afdeling, sectie D, deel van het openbaar
domein en deel van de percelen 206/D en 203, ten Oosten van de Marebeek, oppervlakte
22ca;
− opheffing deel van voetweg 93, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, omgeving Pepelbeek, oppervlakte 27ca;
− opheffing deel van voetweg 187, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, ten Oosten van de Pepelbeek, oppervlakte 36ca;
− opheffing deel van voetweg 188, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein en deel van de percelen 377/D en 290/E, ten Zuiden van de Hoogbrugstraat,
oppervlakte 59ca;
− opheffing deel van buurtweg 112, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein en deel van de percelen 214/F, 214/D en 224/G, omgeving Spurkerweg,
oppervlakte 1a 25ca;
− opheffing deel van buurtweg 113, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 1a 69ca;
− opheffing deel van voetweg 200, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, omgeving Dell, oppervlakte 26ca.
De gemeenteraad keurt de grafische plannen definitief goed die ten behoeve van deze gedeeltelijke
opheffingen werden opgemaakt door de landmeter-expert en gehecht worden aan onderhavig
besluit.

6

Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurtwegen)
en definitieve goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Beverst

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad over tot de gedeeltelijke opheffing
van volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Beverst:
− opheffing deel van buurtweg 6, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Molenstraat-Pruinveld en van perceel nummer 76/K,
oppervlakte 2a 53ca;

− opheffing deel van buurtweg 4, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Molenstraat, oppervlakte 2a 12ca.
De gemeenteraad keurt de grafische plannen definitief goed die ten behoeve van deze gedeeltelijke
opheffingen werden opgemaakt door de landmeter-expert en gehecht worden aan onderhavig
besluit.
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Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en definitieve goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Munsterbilzen

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad over tot de gedeeltelijke opheffing
van volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Munsterbilzen:
− opheffing deel van buurtweg 3, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 2a 14ca;
− opheffing deel van voetweg 60, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 30ca;
− opheffing deel van voetweg 57, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving St.Landradastraat, oppervlakte 38ca;
− opheffing deel van voetweg 58, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving St.Amelbergastraat, oppervlakte 17ca;
− opheffing deel van buurtweg 4, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 82ca;
− opheffing deel van voetweg 65, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 25ca;
− opheffing deel van voetweg 62, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, ten Oosten van Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 51ca;
− opheffing deel van voetweg 41, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 552/V/12 en 508/L/2, omgeving Chrysantenlaan,
oppervlakte 56ca;
− opheffing deel van voetweg 63, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 508/L/2, 508/M/2 en 508/G/2, omgeving
Chrysantenlaan, oppervlakte 82ca;
− opheffing deel van voetweg 64, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 508/P/2, 508/R/2 en 451/E, omgeving
Chrysantenlaan, oppervlakte 61ca.
De gemeenteraad keurt de grafische plannen definitief goed die ten behoeve van deze gedeeltelijke
opheffingen werden opgemaakt door de landmeter-expert en gehecht worden aan onderhavig
besluit.
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Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en definitieve goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Hoelbeek

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad over tot de gedeeltelijke opheffing
van volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Hoelbeek:
− opheffing deel van voetweg 24, Bilzen, 5de afdeling Hoelbeek, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 27/C, 21/B, 22/C, 20/E, 20/F en 17/E, omgeving
Jonckholtpad-Fietenstraat, oppervlakte 1a 78ca;
− opheffing deel van buurtweg 1, Bilzen, 5de afdeling Hoelbeek, sectie B, deel van het

openbaar domein en deel van perceel 27/C, omgeving Hoelbeekstraat, oppervlakte 5a
41ca.
De gemeenteraad keurt de grafische plannen definitief goed die ten behoeve van deze gedeeltelijke
opheffingen werden opgemaakt door de landmeter-expert en gehecht worden aan onderhavig
besluit.
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Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en definitieve goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Eigenbilzen

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad over tot de gedeeltelijke opheffing
van volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Eigenbilzen:
− opheffing deel van voetweg 51, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie C, deel van het
openbaar domein, ten Oosten van de Krombeek, oppervlakte 32ca;
− opheffing deel van buurtweg 19, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie C, deel van het
openbaar domein, omgeving Kerkhoflaan-Hartenberg, oppervlakte 1a 42ca;
− opheffing deel van buurtweg 30, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, omgeving Schaaienbosstraat, oppervlakte 1a 71ca;
− opheffing deel van buurtweg 8, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, omgeving Koestraat en Langkeukelbeek, oppervlakte 2a 79ca;
− opheffing deel van buurtweg 2, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, grens Bilzen-Lanaken, oppervlakte 2a 06ca.
De gemeenteraad keurt de grafische plannen definitief goed die ten behoeve van deze gedeeltelijke
opheffingen werden opgemaakt door de landmeter-expert en gehecht worden aan onderhavig
besluit.
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Vaststelling nieuwe straatnaam 'Bevrijdingsplein' in Mopertingen: principebeslissing

Met eenparigheid van stemmen gaat de gemeenteraad principieel akkoord met de nieuwe
straatnaam 'Bevrijdingsplein’, voor de standplaats van tank én oorlogsmonument aan de Rode
Kruislaan.
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Aankoop van 2 borstelwagens voor de milieudienst - bestek 218/20: goedkeuring
lastenboek en gunningswijze

Met eenparigheid van stemmen verleent de gemeenteraad goedkeuring aan het bestek met nr.
218/20 en de raming voor de opdracht “Aankoop van 2 borstelwagens voor de milieudienst”,
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.
12

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan inclusief het bijhorende
participatietraject - bestek 202/21: goedkeuring lastenboek en gunningswijze

Met eenparigheid van stemmen verleent de gemeenteraad goedkeuring aan het bestek met nr.
202/21 en de raming voor de opdracht “Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan inclusief het
bijhorende participatietraject”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.

13

Activiteitenverslag middenstand Bilzen vzw Beleef Bilzen 2020

Met eenparigheid van stemmen neemt de gemeenteraad kennis van het activiteitenverslag 2020 van
de vzw Middenstand Bilzen en geeft een gunstige evaluatie.
14

Toelage middenstandsorganisaties 2020

Met eenparigheid van stemmen wordt aan drie middenstandsorganisaties een toelage voor 2020
verleend als tussenkomst in hun activiteiten.
15

Goedkeuring reglement op het uitoefenen van ambulante activiteiten op het openbaar
domein en de openbare markten

Met eenparigheid van stemmen keurt de raad bovenstaand reglement op het uitoefenen van
ambulante activiteiten op het openbaar domein en de openbare markten goed.
16

Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
2019 van het OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de
jaarrekening 2019 van het OCMW.
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Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
2019 van de stad

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de
jaarrekening 2019 van de stad Bilzen.
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Rapportering corona-maatregelen

De raad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester omtrent de genomen maatregelen in
het kader van de Covid-19 pandemie.
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Goedkeuring notulen gemeenteraad 15 december 2020

Met eenparigheid van stemmen verleent de raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van 15
december 2020.
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Fietsleasing voor medewerkers – aanvullend punt van raadslid Johan Danen
ontvangen op 28 januari 2021

Met eenparigheid van stemmen wordt het amendement van burgemeester Johan Sauwens, om
principieel akkoord te gaan om een overeenkomst voor fietsleasing voor medewerkers af te sluiten
als het wettelijk kader hieromtrent aangepast is, goedgekeurd.

