
Gemeenteraad van donderdag 25 maart 2021 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 25 maart 2021 om 20u00. Omwille van de Coronacrisis 
zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het platform TEAMS. 
De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. 
 

Agenda 

Openbare zitting 

Interne Zaken 

1.  Vragen van raadsleden 

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 
burgemeester en schepenen. 

2.  Toekenning eretitel aan schepen 

De raad keurde op 17 december 2020 het reglement betreffende het toekennen van eretitels goed. Voormalig schepen 

Jacky Herens heeft aangegeven de eretitel graag te bekomen. De raad wordt gevraagd de eretitel toe te kennen. 

Grondgebiedzaken 

3.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor 

aanplant en onderhoud kleine landschapselementen 

Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt om de 

stimulering van aanplant en behoud van kleine landschapselementen te verbeteren. Deze samenwerking vervangt het 

bestaande subsidiereglement. 

4.  ENODIA-Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale, 19 april 

Enodia vraagt aan de gemeenteraad de agenda om agendapunten van de algemene vergadering van 19 april 2021 

goed te keuren 

5.  Fluvius, ondergrondse aanleg elektriciteit+vernieuwing OV Gieveldstraat Teuven 

Aquafin en Fluvius zulen in 2021 starten met rioleringswerken langs de Gieveldstraat, Mostert, Teuven-Dorp, tot Sinnich. 

Daarbij ontstaat voor Fluvius de synergiemogelijkheid om de 15kV-elektriciteitskabels ondergronds te leggen in de 

Gieveldstraat. Bij deze werken kunnen ook de LS- en OV-leidingen ondergronds gelegd worden mits financiële bijdrage 

door de gemeente.  

De gemeenteraad ging in zitting van 26 november 2020 principieel akkoord voor de ondergrondslegging van de LS- en 

OV-leidingen in de Gieveldstraat. Fluvius legt nu de offertes voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

6.  Fluvius : verledding openbare verlichting, jaaractieplan 2022 

Tegen 2030 dienen alle openbare verlichtingsarmaturen in Vlaanderen van het zuinigere LED-type te zijn. Volgens haar 

actieplan stelt netbeheerder Fluvius aan de gemeente Voeren een lijst voor van de plaatsen waar Fluvius de bestaande 

verlichtingsarmaturen daartoe wil vervangen in 2022. 

7.  Infrastructuurwerken "Fietspaden Kattenroth": Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Kattenroth, opgenomen als toeristisch fietsroutenetwerk is in zeer slechte staat op die  stukken die voorheen 

aangelegd werden in schraal beton. Er werd een aanbestedingsdossier opgemaakt om dit gedeelte te vervangen door 

duurzaam beton. Dit aanbestedingsdossier dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. De werken worden 

gefinancierd door EFRO, Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling via het project XB-MOB voor 50% van het 

aanbestedingsbedrag. De provincie voorziet een co-financiering van 25%. Het maximale aanbestedingsbedrag 

waarop subsidie kan aangevraagd worden binnen het project XB-MOB is geplafonneerd op €350.000. 

8.  Infrastructuurwerken "Fietspaden Hoeneveldje": Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De landbouwweg en fietspad Hoeneveldje is in slechte staat. Deze weg kan vernieuwd worden met subsidiering vanuit 

het Fietsfonds. Er werd een aanbestedingsdossier opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door de gemeenteraad.  



9.  Infrastructuurwerken “Fietspaden Kattegraaf-Mennekesput”: Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Het kruispunt van Mennekesput met de Boomstraat is een onoverzichtelijk kruispunt voor fietsers. Er is een veiligere 

verbinding mogelijk indien een doorsteek gemaakt wordt via de verkaveling Hoeneveldje. De gemeente wenst het deel 

tot aan Kattengraaf te verharden. Als ondergrond wordt gekozen voor klinkers omwille van de grote hoeveelheid 

leidingen onder dit gedeelte. De klinkers die over zijn van de Voerlopen worden gebruikt voor dit traject.  

10.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst POM Limburg ivm ontwikkeling KMO terrein 

Weersterweg 

Langs de Weersterweg aan de uitgang van ’s-Gravenvoeren ligt een zone die in een BPA bepaald is als KMO-zone 

voor Voerense bedrijven.  Tot voor kort was er financieel geen ruimte om deze zone ook in te richten.  Een eerdere 

poging in de periode 2014-2015 is gestopt na de vaststelling dat de realisatie te duur was zonder ondersteuning van 

hogere overheden. 

Nu is de situatie gewijzigd, en kan de gemeente een aanvraag indienen voor subsidiëring van de werken door de 

Vlaamse Overheid op voorwaarde dat aangetoond wordt dat de terreinen onrendabel zijn en duurzaam zullen 

ingericht worden.  

Met de POM Limburg zijn gesprekken gevoerd om vooral administratieve bijstand te verlenen van begin tot einde in dit 

lang lopende en moeilijke dossier. 

Gevraagd wordt om nu de samenwerkingsovereenkomst met de POM Limburg goed te keuren. 

 

Politie 

11.  Aankoop upgrade servercapaciteit PZ BHR en PZ Voeren 

Deze kosten zijn het gevolg van een noodzakelijke upgrade van de gemeenschappelijke server die de zone deelt met 

de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst. De PZ Voeren draagt hier 20 procent van de kosten.  

12.  Aankoop ‘audiovisuele verhoorstudio’ PZ Voeren 

De aankoop van een verhoorstudio dewelke voldoet aan de wettelijke normen van het audiovisueel verhoor van 

minderjarigen (slachtoffers van zedenfeiten, verwaarlozing, mishandeling,…) dringt zich al een tijdje op. 

13.  Aanvraag tot aanpassing personeelskader van de lokale politiezone Voeren – Toevoeging van 1 FTE 

CaLog B 

Sinds 1 november 2019 maakt deze 1 FTE CaLog B deel uit van de PZ Voeren. Tot op vandaag maakt deze 

functie geen deel uit van het kader. Om de toekomst van deze functie binnen de PZ Voeren te verzekeren, is de 

lokale politie vragende partij om 1 FTE Calog B op te nemen in het kader. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


