
Gemeenteraad van donderdag 22 april 2021

BESLUITENLIJST

Aanwezig: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Benoît Houbiers: Raadslid

Afwezig:

Digitale Openbare zitting

1. Vragen van raadsleden

Er werd een vraag gesteld door raadslid Buijsen-Ballien in verband met de vaccinatiecampagne in Voeren. 
Raadslid Huynen stelde een vraag in verband met de bezoekersstroom van het milieupark. De burgemeester gaf 
een antwoord.

2. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.04.2021

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 8 april 2021.

3. Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen deelname ontslagnemend schepen aan 
gemeenteraad

Op basis van artikel 333 van het decreet lokaal bestuur neemt de gemeenteraad kennis van het besluit van de 
toezichthoudende overheid naar aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente.

4. Erkenning van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk (overkoepeld door Logo Limburg vzw) 
2022-2027

Logo Limburg vzw, die de overkoepelende en inrichtende vzw van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk is, moet 
opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027.

De gemeenteraad ondersteunt de erkenning van Logo regio Hasselt en regio Genk. 

Voor: 11 Tegen: 0 Onthouding: 2 Ongeldig: 1 Blanco: 0

Hilde Broers wordt aangeduid als vertegenwoordiger aan de Algemene Vergadering van Logo Limburg vzw. 

Hilde Broers: 10 Clotilde Mailleu: 4 Onthouding: 0

5. Aankoop minitractor met maaier 

De gemeenteraad keurt de aankoop van een minitractor met maaier goed die door gemeentelijke verenigingen 
gebruikt zal kunnen worden voor het onderhoud van hun terreinen. 

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

6. Reglement gebruik minitractor met maaier 

Aangezien de gemeente overgaat tot de aankoop van een tractor met maaier, wordt een reglement inzake gebruik 
goedgekeurd. 

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0



7. Fluvius OV - Algemene vergadering 26 mei 2021

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 van Fluvius OV en de vaststelling van 
het mandaat worden goedgekeurd.

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

8. Fluvius Limburg - Algemene vergadering tevens jaarvergadering, 30 juni 2021

De agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 30 juni 2021 van Fluvius Limburg en de 
vaststelling van het mandaat worden goedgekeurd.

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

9. Regularisatie openbaar domein Komberg - voorlopige goedkeuring

Er werd voor een privaat kadastraal perceel te Sint-Martens-Voeren vastgesteld dat dit perceel, alhoewel in private 
handen, volgens de Buurtwegenatlas van 1847 nog steeds deel van het gemeentelijk openbaar domein is.

Na overleg met de eigenaars en hun landmeter is gekozen om alsnog een aanpassing van het openbaar domein 
ten voordele van betrokkenen te doen, en dit in nauw overleg met de dienst Wegen van de Provincie Limburg.

In de gemeenteraad van januari 2021 werd de principiële beslissing genomen. De gemeenteraad geeft een 
voorlopige goedkeuring van de ontwerpplannen opgesteld door de landmeter.

Voor: 13 Tegen: 0 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

TP 1. Politieverordening m.b.t. de verplichting voor elke rijwieler om op het grondgebied van de 
Gemeente Voeren van een geluidstoestel gebruik te maken

Raadslid Henen diende volgend toegevoegd punt in voor de agenda van de raad van 22 april 2021.

Voorstel om ter aanvulling op art. 82.2 van het KB van 1 december 1975, fietsers te verplichten om gebruik te 
maken van een geluidstoestel bij het tegenkomen of inhalen van andere gebruikers van de openbare weg. 

De gemeenteraad keurt de politieverordening niet goed. 

Voor: 3 Tegen: 10 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

Algemeen directeur Voorzitter

Kimberly Peeters Rik Tomsin
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