
GEMEENTERAAD 2009.06.18 
Aanwezig: Anne-Mie PALMANS-CASIER, voorzitter 

Huub BROERS, burgemeester 
Jacky HERENS, Jean DUIJSENS, José SMEETS, schepenen 
Nico DROEVEN, Victor WALPOT, William NYSSEN, Jean LEVAUX, Grégory HAPPART,  
Marie-Noëlle KURVERS, Marina SLOOTMAEKERS, Sandra SEGERS, Shanti HUYNEN, raadsleden 
Dragan MARKOVIC, secretaris 

Afwezig: Benoît HOUBIERS, raadslid 
De zitting wordt geopend om 20.15 u. 
De gemeenteraad: 

OPENBARE ZITTING 
1. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 
Gelet op het gemeentedecreet van het Vlaamse Gewest 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het besluit van de VR tot oprichting van een 
beroepsinstantie 
Gelet op de aanvullende omzendbrief op de openbaarheid van bestuur VR 2004/26 van 4 juni 2004 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten 
 
besluit 
Artikel 1  Vraag Shanti Huynen 

De gemeente heeft in 2007-2008 werken uitgevoerd aan d’r PLey in ’s-Gravenvoeren. Daarbij werden o.a. 
markeringen aangebracht. Bovendien zijn er enkele bomen dood. Ik had graag 2 vragen gesteld: 
a) Werden de werken al opgeleverd? 
b) Zo neen, wordt er voorzien dat de markeringen verwijderd worden en de bomen heraangeplant op kosten van 

de firma? 
c) Is de gemeente anders bereid om de borgsom niet vrij te geven? 

Antwoord:  
1) Ik kan u melden dat er nog geen oplevering gebeurde van de werken. Die volgt wel eerstdaags. 
2) Uiteraard zullen onze diensten de nodige opmerkingen formuleren, zeker ook over de gele markeringen die op de muren 

werden aangebracht en over de bomen die dood zijn. 
3) Als wij niet tot een akkoord komen zal het college geen goedkeuring hechten aan de definitieve oplevering. Dat kan bij 

unanimiteit of bij non-consensus waarna het dossier aan de raad wordt voorgelegd. 
Ik kan u ook nog melden dat de firma Vande Kreeke bereid is om de paaltjes die schuin gereden werden te vervangen.  

 
Artikel 2  Vraag Victor Walpot 

Bij de verkiezingen hadden de inwoners van onze gemeente het recht om Franstalige oproepkaarten aan te vragen 
bij de gemeente. Graag een antwoord op de volgende vragen: 
a) Hoe verliep de procedure? 
b) Verliep deze vlot in al haar facetten? 
c) Hoeveel burgers van Belgische nationaliteit en hoeveel van Europese nationaliteit vroegen deze kaarten aan? 

Antwoord: 
1) Er zijn twee mogelijke scenario’s 

a. De mensen kwamen hun kaart inleveren bij ons bestuur en ontvingen een nieuwe kaart 
b. De mensen wendden zich tot de adjunct van de arrondissementscommissaris. Zijn dienst bezorgde ons dan een lijst 

met de oproepkaarten die vervangen dienden te worden. Doordat de heer Adjunct van de 
Arrondissementscommissaris in verlof was werd een en ander opgevangen door een medewerkster uit Hasselt. 
Mogelijk heeft men geprobeerd om wat verwarring te scheppen want bepaalde lijsten vertoonden dubbels van 
andere lijsten en dit op basis van zowel onze eerste foute oproep en de tweede oproep. Door ons bestuur werd dit 
uitgezuiverd en er werd uiteraard slechts één kaart per aanvrager afgegeven. 

2) 442 burgers van Belgische en 2 burgers van Europese nationaliteit vroegen een andere kaart aan. Op 2592 betekent dat 17,12%. 
Het aantal van 444 aanvragers is identiek aan het aantal van de vorige keer. Wel waren er nu meer kiezers ingeschreven. 

 
Artikel 3  Vraag van Marina Slootmakers 

Bij de plaatsing van de speelpleintjes zal de gemeente zelf ook wel verantwoordelijkheid blijven houden, ook al staan 
ze op privaat terrein. 
a) Heeft de gemeente daarvoor een verzekering afgesloten? 
b) Wie doet de controle van de speelpleintjes? 
c) Zijn ze altijd voor iedereen open? 

Antwoord: 
a) Het college heeft inderdaad beslist om bij de verzekeringsmaatschappij te onderzoeken op welke wijze wij het beste verzekerd zijn 

op alles site.  
b) De controle gebeurt door het Ministerie van Economische zaken. Op basis van hun gegevens moeten wij ofwel onze 

veiligheidsmaatregelen aanpassen of ook de speeltuigen herstellen. We hebben gisteren trouwens een brief met opmerkingen 
ontvangen waaraan wij tegemoet moeten komen om te voorkomen dat de pleintjes gesloten zouden worden. Niet dat deze 
maatregel zich ergens zou opdringen. Maar, je kan maar beter goed georganiseerd zijn om ongevallen en ongemakken te 
voorkomen. 

c) De pleintjes zouden altijd voor iedereen open moeten zijn. Ik heb ook gehoord dat er hier of daar wel eens gemeend wordt dat 
deze pleintjes privaat gebruikt kunnen worden wanneer wij op private terreinen installeerden. Dat is echter in tegenstrijd met de 
bedoeling en de oorspronkelijke subsidiëringsmaatregelen van de Vlaamse Overheid. 

 
Artikel 4  Vraag van Sandra Segers 

In 2002 werden de werken aan het Kerkplein en de rioleringswerken in Moelingen voltooid. Hier en daar hoorde je 
wel eens opmerkingen over de onnodige uitgaven die zouden zijn gedaan door de gemeente.  
a) Werden ondertussen betaald? 
b) Waren er subsidiemogelijkheden en werden die opgehaald bij de overheid en Aquafin? 
Gekoppeld aan de rioleringsdossiers heb ik nog twee vraagjes over de overname door Infrax 
c) Welke zijn de gevolgen bij de overnamen door Infrax?  
d) Infrax: wanneer zou de eerste aanbetaling gebeuren: voor of na de overdracht? 

 



Antwoord: 
a) Ik ben ervan overtuigd dat deze werken niet onnodig waren. Het kan niet dat onze gemeente achterblijft inzake waterzuivering. 

Vandaag keuren wij trouwens (hoop ik toch) de bijkomende verkoop van gronden goed aan Aquafin om de zuiveringsinstallatie 
te plaatsen.  Alle facturen werden door ons betaald. 

b) Na een speurtocht heb ik alsnog een dossier ingediend enkele weken geleden. Dat was niet zo evident, maar toch het 
proberen meer dan waard. Wie niet waagt, niet wint. Het levert ons iets meer dan 198.000 euro op. 

c) Voor deze rio zijn er geen gevolgen. Ze worden gewoon mee overgenomen voor zover ze ook met het fijnmazig netwerk 
verbonden zijn. 

d) De eerste aanbetaling van infrax gebeurt nog dit jaar. Dat werd zo met Infrax overeengekomen. We hebben volgende week 
weer info-overleg. 

 
2. GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENTEN RATIONEEL WATERGEBRUIK - AFSCHAFFEN VAN EEN AANTAL HUIDIGE 
REGLEMENTEN EN AANPASSING IN HET KADER VAN DE RECENT GESLOTEN OVEREENKOMST MET  INTERAQUA 
gelet het feit dat het dossier omwille van technische redenen nog niet voorgelegd kan worden aan deze raad; 
 
besluit 
met  13 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 het agendapunt in verband met de gemeentelijke subsidiereglementen Rationeel Watergebruik niet te behandelen 

tijdens deze gemeenteraad 
 
3. NON CONSENSUSPUNT: ANTWOORD AAN ABB EN VCT OVER TAALGEBRUIK OP STRAATNAAMBORDEN 
gelet de op klacht die werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het verzoek van ABB om erop te antwoorden; 
gelet op het ontwerp van antwoord zoals het werd voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen op 9 juni; 
gelet op een gelijkaardige klacht die werd ingediend bij de VCT; 
dat de burgemeester deze dient te antwoorden en zich daarvoor dient te baseren op het voorliggende ontwerp; 
gelet dat er geen consensus werd bekomen voor dit antwoord en het dus aan de gemeenteraad voorgelegd moet worden 
 
besluit 
met  9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemden niet 
Artikel 1  Het antwoord dat hierbij als bijlage gaat wordt goedgekeurd en in briefvorm aan ABB overgemaakt 
Artikel 2  De burgemeester gebruikt dit antwoord eveneens als basis voor zijn verantwoording bij de VCT 
Geachte 
In antwoord op uw brief aangaande een klacht tegen de bestelling en aanmaak van straatnaamborden geven wij u graag de volgende 
uitleg en ons standpunt. 
Feiten 
1) De gemeenteraad heeft deze beslissing bij absolute meerderheid genomen en na goedkeuring door de Vlaamse Overheid zal ze 

ook uitgevoerd worden. 
2) Het is inderdaad zo dat we het besluit namen om het Nederlandse lettertype 1 (één) cm groter aan te bieden dan het Franse. 
Motivering 
1) 
In eerste lijn dient de vraag gesteld te worden of straatnaamborden bedoeld zijn voor de eigen inwoners of (ook) voor niet-inwoners. Ons 
lijkt het nogal logisch dat elke inwoner zijn eigen straat kent en dus niet noodzakelijkerwijze belang heeft bij een straatnaambord. Dan 
moet men concluderen dat deze borden voor externen bedoeld zijn. In dat geval zou men zelfs geen vertaling hoeven te plaatsen. 
In de delen 2 en 3 gaan we  desondanks in op de mogelijkheid van vertaalde straatnamen. 
2) 
De klagende partij voegt een advies van de VCT toe. Ons standpunt is dat het advies niet bindend is voor uitvoering, ook al heeft de 
Vlaamse Overheid dit in de eindjaren 90 van de vorige eeuw misschien wel ten onrechte gedaan.  
De VCT refereert naar artikel 11, §2, 2de lid van het KB van 18 juli 1966. In dat artikel staat echter nergens dat de lettergrootte dezelfde 
moet zijn voor het Nederlands en het Frans. Er wordt enkel gesteld: “in de taalgrensgemeenten worden zij (lees de berichten en 
mededelingen) gesteld in het Nederlands en het Frans”.  
Het advies overstijgt deze bepaling terwijl het nochtans niet de bevoegdheid is van de VCT om welke wetgeving dan ook authentiek te 
interpreteren. In zijn Arrest 184.353 van 19 juni 2008 stelt de Raad van State zeer formeel: “De verzoekende partij noemt de Commissie 
immers ten onrechte “het enige administratieve orgaan dat bevoegd is om de wetgeving betreffende het taalgebruik in administratieve 
zaken te interpreteren” : zij dicht aldus de Commissie een bevoegdheid tot authentieke interpretatie van de wetten toe en gaat daarmee 
voorbij aan artikel 84 van de Grondwet, luidens welke bepaling alleen de wet een authentieke uitlegging van de wetten mag geven. Zij 
zou ook dwalen mocht zij daarmee hebben bedoeld dat alle rechtscolleges, de Raad van State inbegrepen, aan wie het toevalt in 
voorkomend geval de betrokken wetgeving te interpreteren, de adviezen van de Commissie zouden moeten volgen.“  
Hieruit moet dus zondermeer geconcludeerd worden dat het de VCT niet toekomt om tot dergelijke authentieke interpretatie te komen. 
De passage dat de “klacht ontvankelijk en gegrond is lijkt dus zelfs niet toelaatbaar. 
Het advies waarop de huidige klagende partij zich baseert dient m.a.w. niet in aanmerking te komen voor de behandeling van de 
voorgelegde klacht. 
3) 
In tijd dient trouwens opgemerkt te worden dat na het aangehaalde advies een Rondzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur verscheen die een andere visie geeft. Deze rondzendbrief werd door de Raad van State geldig en dus uitvoerbaar verklaard. 
De heer minister schrijft in zijn onderrichtingen aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen (Omzendbrief BA 2005/03 van 8 juli 
2005): “De wetgeving bepaalt niet op welke wijze die voorrang (lees voor het Nederlands) moet worden georganiseerd. De lokale 
besturen kunnen daarover zelf de gepaste beslissing nemen, vanzelfsprekend met respect voor wet. Hierna volgt een niet-limitatieve 
opsomming van een paar voorbeelden waarin duidelijk wordt hoe de voorrang voor het Nederlands tot uiting kan worden gebracht: 

- De Nederlandstalige tekst is groter afgedrukt dan de Franstalige 
- … 

Ons bestuur besloot om het standpunt van de heer minister te volgen. 
ZITTING GESCHORST OM 20.52 U EN HEROPEND OM 20.53 U. 
 
4. ZOLAD - GEMEENTELIJKE BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE AFGEVAARDIGDEN 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband ZOLAD; 
Gelet op de statuten van de ZOLAD dat onder meer bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om één kandidaat voor te 
dragen voor een mandaat van bestuurder; 
Gelet op de kandidatuur van Huub Broers, burgemeester van Voeren; 
Gelet op het feit dat er geen kandidatuur van oppositiepartij Retour aux Libertés ingediend werd;  



Dat gelet op de materie het diensthoofd cultuur Erwin Pasmans wordt voorgedragen als ambtelijk afgevaardigde; 
Overwegende dat de bestuurlijke kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het 
decreet 
 
besluit 
met  9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 burgemeester Huub Broers wordt voorgedragen voor een mandaat van stemgerechtigd bestuurder bij ZOLAD 
Artikel 2 geen gemeenteraadslid van oppositiepartij Retour Aux Libertés wordt voorgedragen voor een mandaat met 

raadgevende stem bij ZOLAD 
Artikel 3  cultuurambtenaar Erwin Pasmans wordt voorgedragen als ambtelijk afgevaardigde zonder stemrecht bij ZOLAD  
Artikel 4  Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 
  ZOLAD 
  Tim Vanderbeken 
  Maastrichtersteenweg 2b 
  3770 Riemst 
 
5. VERBROEDERING MET DE GEMEENTE NIJLEN 
Overwegende dat de wapenschilden van de gemeenten Voeren en Nijlen elkaars spiegelbeeld zijn en beiden hun oorsprong vinden in 
de Slag van Woeringen in 1288; 
Gelet op het overzicht met de voorgeschiedenis van de verbroedering van de jaren ’80 tot op heden; 
Overwegende dat de officieuze verbroederingsactiviteiten teruggaan tot in 1990 waarbij delegaties ontvangen werden in Nijlen en in 
Voeren; 
Gelet op de brief van 28 november 2008 van het college van burgemeester en schepenen waarin wordt meegedeeld dat wij als bestuur 
bereid zijn om samen te werken naar een verbroedering toe; 
Overwegende dat het de bedoeling is om enerzijds de vriendschapsbanden verder te bestendigen maar tezelfdertijd de verbroedering 
op het niveau van de onderscheiden gemeenten te officialiseren, zodat ook andere initiatieven kunnen ontstaan; 
Gelet op het schrijven van Emiel Lemmens, brandweerman bij de voorpost Brandweer-Voeren, waarin hij voorstelt om de verbroedering 
tussen de muzikanten onder de brandweerlieden opnieuw leven in te blazen; 
Gelet op het bezoek van een delegatie van bestuur en cultuurraad van de gemeente Nijlen aan onze gemeente op 2 april jl; 
Overwegende de intentie van ons bestuur om ook een jumelage aan te gaan met een andere gemeente, gelegenheid waaraan nu 
voldaan kan worden; 
 
besluit 
met  9 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 1 onthouding, 1 ongeldige stem en 0 leden stemden niet 
Artikel 1  Akkoord te gaan met een jumelage met de gemeente Nijlen 
Artikel 2 Het voorgelegde ontwerp (als bijlage) voor oorkonde goed te keuren voor de officiële afkondiging van de 

verbroedering tussen de gemeenten Voeren en Nijlen en dit ontwerp naar het gemeentebestuur van Nijlen te 
verzenden en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de tekst aan te passen volgens 
eventuele aanvullende suggesties van de gemeente Nijlen. 

Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot de oprichting van een officieel jumelagecomité waarin, 
naast een afvaardiging van het schepencollege, tevens de betrokken gemeenteambtenaar wordt opgenomen. 

Artikel 4 Opdracht te geven aan dit jumelagecomité om een gelegenheid uit te werken voor een officieel 
verbroederingsmoment waarbij de oorkonde ondertekend kan worden. 

 
6. LEADER+HASPENGOUW - GOEDKEURING JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2008 
Overwegende dat de gemeente lid is van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw; 
Dat de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke van de interlokale vereniging het ontwerp van jaarverslag 2008 en van de 
jaarrekening 2008 unaniem heeft goedgekeurd; 
Dat conform artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw het 
jaarverslag samen met de jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de 
provincie Limburg ter goedkeuring moet worden voorgelegd. 
 
besluit 
met  9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthouding, 0 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 De jaarrekening 2008 en het jaarverslag 2008 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw worden 

goedgekeurd. Beide documenten worden als integrerende bijlage aan dit besluit gehecht. 
Artikel 2  Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar: 
  Provincie Limburg 
  4de Directie Economische Zaken en Internationale Samenwerking 
  Landbouw en plattelandsontwikkeling 
  t.a.v. Gilbert Paulus 
  Universiteitslaan 1 
  3500 HASSELT 
 
7. AANSLUITING GEMEENTE ALS GEASSOCIEERD LID BIJ TECTEO 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Overwegende dat de TECTEO Group actief is op diverse gebieden waaronder digitale televisie, vaste telefonie, Internet (VOO) en 
elektriciteitsdistributie; 
Gelet op de bijzondere programmatienoodzaak voor onze gemeente; 
Dat ze hun dienstverlening aanbieden voor zowel privébedrijven als overheidsorganisaties; 
Dat de TECTEO Group voortaan ook aanwezig is op het grondgebeid van onze gemeente door de overname van VOO; 
Overwegende het onderhoud tussen het bestuur van onze gemeente en de heer Gil Simon, adviseur van de Algemene Directie van de 
TECTEO Group; 
Dat uit het bovenstaande de vraag vanwege de TECTEO Group aan onze gemeente rijst om zich aan te sluiten bij deze 
intercommunale; 
Dat onze gemeente zo haar stem heeft in de te nemen strategische keuzes inzake teledistributie en multimedia; 
 
besluit 
met  14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 De gemeente Voeren treedt toe tot de intercommunale TECTEO Group, rue Louvreux 95, 4000 Liège,  binnen de 

geldende wettelijke en decretale bepalingen. 
Artikel 2 De gemeente schrijft in op 10 nominatieve C-aandelen (kabeldistributie) tegen een waarde van 49,58 euro/stuk 
Artikel 3 Aan TECTEO wordt verzocht om de gemeente op te nemen als partner 



Artikel 2  Een afschrift van dit besluit  wordt verstuurd naar  de TECTEO Group 
  TECTEO Group  
  Rue Louvrex, 95 
  4000 LIEGE 
 
8. AANDUIDING VAN DE BESTUURLIJKE AFGEVAARDIGDEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERELECTRA EN 
VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERAQUA 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Aqua 
Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de 
leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers 
Gelet op de statuten van Inter-Aqua en in het bijzonder op artikel 17 dat onder meer bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben 
om in hun schoot één en slechts één kandidaat voor te dragen voor een mandaat van bestuurder 
Gelet op de kandidatuur van Huub Broers, burgemeester als bestuurder bij Inter-Aqua 
Gelet op de statuten van Interelectra en in het bijzonder op artikel 17 dat onder meer bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht 
hebben om in hun schoot één en slechts één kandidaat voor te dragen voor een mandaat van bestuurder 
Gelet op de kandidatuur van Huub Broers, burgemeester als bestuurder bij Interelectra 
Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet 
 
besluit (2 stemmingen) 
A) 
Bij geheime stemming voor de kandidatuur bij Inter-Aqua 
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne. 
Met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1  Huub Broers wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder bij Inter-Aqua, waar zijn voordracht  
  aan de goedkeuring van de volgende buitengewone algemene vergadering zal worden voorgelegd 
Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal 

onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-Aqua 
B) 
Bij geheime stemming voor de kandidatuur bij Interelectra 
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne. 
Met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1  Huub Broers wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder bij Interelectra, waar zijn voordracht  
  aan de goedkeuring van de volgende buitengewone algemene vergadering zal worden voorgelegd 
Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal 

onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-Aqua 
 
9. AANDUIDING VAN DE AMBTELIJKE AFGEVAARDIGDEN VOOR DE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN 
VAN INTERAQUA 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Aqua 
Dat Infrax en dus ook Inter-Aqua de gemeenten intensief betrekken bij alle bestuurlijke aangelegenheden 
Dat zij hiervoor naast een permanente informatiestroom ook lokaal overleg organiseren wanneer nodig is 
Dat zij bij de concrete planning en uitvoering van werken zorgen voor afstemming met de gemeentelijke diensten 
Dat zij hiervoor werken met een systeem van College van Deskundigen waarvoor 2 ambtelijke afgevaardigden dienen te worden 
aangeduid 
Dat de voorkeur uitgaat naar een personeelslid uit de administratie en de technische dienst 
Dat gelet op de materie de diensthoofden Judith Voets en Emile Lemmens worden voorgedragen als ambtelijk afgevaardigden 
 
besluit 
Bij geheime stemming 
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne. 
Met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 Mevrouw Judith Voets en de heer Emiel Lemmens worden voorgedragen als ambtelijk afgevaardigde voor het 

College van Deskundigen,  
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 
  Infrax cvba 
  t.a.v. Dirk Moerenhout 
  Trichterheideweg 8 
  3500 HASSELT 
 
10. AANKOOP CONTAINERS KERKHOVEN - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 
Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere 
wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop ondergrondse afvalcontainers” een bestek met nr. 2008-026 
werd opgemaakt door de Dienst Beleidscoördinatie; 
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop ondergrondse afvalcontainers” wordt geraamd op € 
32.000,00 exclusief BTW; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 



Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op artikel 878/749-98 van de 
buitengewone dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor de werkingskosten voortvloeiend uit deze overheidsopdracht voorzien isin het budget van 2009, op 
artikel 878/124-06 van de gewone dienst; 
Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
besluit 
met 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2008-026 en de raming voor de opdracht met als voorwerp 

“Aankoop ondergrondse afvalcontainers”, opgesteld door de Dienst Beleidscoördinatie. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden 
voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt  € 
32.000,00 exclusief BTW. 

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Artikel 3 De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel van de buitengewone dienst. 
 De uitgave voor de periodieke lediging van de containers, de aankoop van de wegwerpzakken en de stortgelden is 

voorzien in het budget van 2009, op artikel  878/124-06 van de gewone dienst en is jaarlijks te voorzien. 
 
11. REKENING OCMW 2007 
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
Overwegende de goedkeuring van voorliggende OCMW-jaarrekening door de OCMW-raad; 
Overwegende de gemeente Voeren geen opmerkingen hieromtrent heeft 
 
besluit 
Artikel 1 De gemeente Voeren neemt kennis van de jaarrekening 2007 van het OCMW Voeren en formuleert hierbij geen 

opmerkingen. 
Artikel 2  Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar het OCMW Voeren. 
 
12. AANKOOPVOORSTEL GRONDEN BERNEAUWEG - ANNE WOLFS 
overwegende het feit dat de gemeente terreinen heeft liggen voor de  bouwzone van andere eigenaars en dat dezen hun terrein slechts 
kunnen ontwikkelen als de gemeente haar braakliggende grond verkoopt; 
dat er een bod is van Anne Wolfs voor de loten 3 en 4 langs de Berneauweg zoals uitgetekend door landmeter-expert Cielen; 
gelet op ons eenparig besluit van 17 november 2005 om deze gronden desgevallend te ruilen met de aanpalende eigenaars; 
gelet dat een verkoop ook in aanmerking kan komen indien deze gebeurt tegenover de aanpalende eigenaars; 
dat dit het geval is voor lot 3 vermits Anne Wolfs de achterliggende gronden ter beschikking krijgt van haar ouders; 
gelet het schattingsverslag van de heer Hubrechts, e.a. inspecteur bij het Ministerie van Financiën en het feit dat het bod van Anne 
Wolfs ter waarde van 62.5 euro/m² zeker tegemoet komt aan deze schatting; 
dat voor lot 4 eerst een onderhandeling moet gebeuren met de andere achterliggende eigenaars; 
dat dit kan gebeuren omdat Anne Wolfs een duurzame woning wenst te bouwen en daarvoor in feite ook lot 4 nodig heeft om zodoende 
in de breedte te bouwen met (grotendeels het) behoud van de achterliggende graft, wat een positieve invloed zou hebben op fauna en 
flora; 
overwegende het voorstel van de potentiële kopende partij om de akte te laten verlijden voor notaris Barthels in Kanne; 
gelet op de toegevoegde lotbepalingen van de landmeter-expert (lot 3 = 6a60ca) (lot 4 = 3a04ca) 
gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 07.03.2008 (voorstel tot ruil) en 9 juni 2009 (voorstel tot 
verkoop zoals in onderhavig besluit); 
overwegende de afspraken waarbij de gemeente zelf gronden van de heer Wolfs Michel en mevrouw Lennertz Monica kan aankopen 
voor de aanleg van een bij BPA bepaalde doorgangsweg; 
 
besluit 
met  9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1  Lot 3 ( 6a60ca) kan onmiddellijk verkocht worden aan Anne Wolfs op basis van haar bod van 62.5 euro/m² 
Artikel 2 Lot 4 (3a04ca)dient eerst onderhandeld te worden met de andere achterliggende eigenaars, te weten R.Meyers en  

zijn echtgenote M-J Herens 
Artikel 3 De loten 5 (2a97ca) en 6 (2a91ca) worden eveneens onderhandeld met dezelfde achterliggende eigenaars op basis 

van een evenwaardige prijs 
Artikel 4 Lot 7 (9a24ca) komt niet in aanmerking voor woningbouw aangezien het in landbouwzone is gesitueerd en grenst 

grotendeels aan het gemeentelijke domein (beboste graft ter bescherming van de beekvallei) 
Artikel 5 Voor de verkoop van deze loten wordt notaris Barthels uit Kanne aangesteld 
Artikel 6 De gemeente wordt vertegenwoordigd door Huub Broers, burgemeester; Walter Aerts, gewestelijk ontvanger; 

Dragan Markovic, secretaris (eventueel vervangen door Hilde Clerx, beleidscoördinator en plaatsvervangend 
secretaris) 

 
13. UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 15 JUNI 2009 - INTERMOSANE 
Gelet op de uitnodiging van Intermosane voor de gewone algemene jaarvergadering op 15 juni 2009 met de volgende agendapunten: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de Commissaris-Revisor 
3. Verslag van het College van Commissarissen 
4. In overeenstemming brengen van de lijst der geassocieerden (bijlage 1 van de statuten) op 31 december 2008 en op 7 februari 

in gevolg van de statutaire wijzigingen 
5. Balans en Resultatenrekeningen afgesloten op 31 december 2008 en bijlagen 
6. Winstverdelingen 
7. Kwijting aan de Raad van Bestuur, aan het College van Commissarissen en aan de Commissaris-Revisor voor het boekjaar 

2008 
8. Statutaire benoemingen 

 
besluit 
Bij geheime stemming 
Er bevinden zich 13 stembiljetten in de urne 
Met 12 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 1 lid stemde niet 
Artikel 1  De heer Jacky Herens, schepen, af te vaardigen namens de gemeente 
Bij gewone stemming 
Met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 



Artikel 2 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2009 in verband met dit punt te 
bekrachtigen. 

Artikel 3  Dit besluit over te maken aan Intermosane 
 
14. UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 30 JUNI 2009 - INTERMOSANE 
Gelet op de uitnodiging van Intermosane voor de buitengewone algemene jaarvergadering op 30 juni 2009 met als enige agendapunt: 
Statutaire wijzigingen: artikel 7 punt H en bijlage 1 punt 7 nieuw 
Gelet op het feit dat voor deze vergadering het speciale statutaire quotum vereist is 
 
besluit 
Geheime stemming 
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne 
Met 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 De heer Jacky Herens af te vaardigen naar de BAV van Intermosane 
Bij gewone stemming 
Met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 2 Akkoord te gaan met de voorstellen van Intermosane tot statutaire wijziging 
Artikel 3 Dit besluit over te maken aan Intermosane 
 
15. VERLEGGING BUURTWEG NR. 84 IN VEURS 
gelet  op het door de landmeter Baiverlin  dd  2009-01-15 opgestelde plan van de verlegging buurtweg 84 te Veurs 
gelet op ons raadsbesluit  van 2009-04-02  houdende principiële goedkeuring van de verlegging van buurtweg 84 te Veurs 
gelet op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren waren en dat dit goedgekeurd werd door het schepencollege van 
2009-05-14 
 
besluit 
met  14 stemmen voor, 0 stemmen tegen,  0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 Het door de landmeter Baiverlin op 2009-01-15 opgestelde plan houdende verlegging van buurtweg nr 84 te Veurs 

wordt goedgekeurd 
Artikel 2                Het plan wordt, samen met dit besluit en het openbaar onderzoek voor goedkeuring overgemaakt aan de  
                             Deputatie van de Provincieraad van Limburg 
 
16. BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE-OCMW 
gelet op de wet van 6 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
gelet op het hersteldecreet van het gemeentedecreet van 23 januari 2009; 
gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het 
OCMW-decreet); 
gelet op het besluit van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
gelet op de omzendbrief BB 2009/3 
overwegende de grote samenhang die er tussen gemeenten en OCMW’s bestaat; 
dat het daarom voor de hand ligt om ook de organisatie en de werking van de beide lokale besturen maximaal op elkaar af te stemmen 
en de onderlinge samenwerking te versterken; 
dat gelet op de lokale situatie, het OCMW op termijn zal gehuisvest worden in de gemeentelijke gebouwen; 
dat het daarom opportuun en efficiënt is om de diensten en de organisatie van beide besturen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen; 
dat het bijgevolg ook praktisch kan zijn om het personeel van beide besturen onderling uit te wisselen; 
overwegende de besprekingen die hieromtrent reeds werden gevoerd tussen de gemeente en het OCMW; 
 
besluit 
met  13 stemmen voor, 0 stemmen tegen,  0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemden niet 
Artikel 1 Er wordt een beheersovereenkomst gesloten tussen de gemeente Voeren en het OCMW Voeren inzake de 

gemeenschappelijke organisatie van een aantal diensten en het onderling ter beschikking stellen van personeel. 
Artikel 2 De uitvoerende organen stellen een ontwerpbeheersovereenkomst op onder coördinatie van het Overlegcomité. 
Artikel 3  De beheersovereenkomst wordt goedgekeurd door beide raden. 
 
TP.1 VERKOOP VAN GEMEENTELIJKE GRONDEN AAN DE NV AQUAFIN 
overwegende de noodzaak om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen als eindstation van de collectoren in de deelgemeente 
Moelingen; 
dat dit als doel heeft om het vervuilde water gezuiverd in de Berwijn te lozen; 
overwegende de opdracht die daarvoor toebedeeld werd aan Aquafin; 
dat deze op basis van ons BPA en om een overstromingsruimte te voorzien rond de installatie nog gronden van de gemeente moet 
aankopen; 
dat de NV daarom in Moelingen, zijnde Afdeling 5, sectie A, van de nummers 102S, 120-02B en 120-02D delen van ons dient te 
verwervan voor een oppervlakte van 2111 m², door de ontvanger der registratie geschat op 8,90 euro/m² + ondergrondse rechten, zijnde 
een totaal bedrag van 22.714,57 euro; 
gelet het feit dat Aquafin voorstelt om de akte te verlijden bij notaris Delwaide in Borgloon; 
dat de gemeente daarbij vertegenwoordigd dient te worden door de burgemeester, de ontvanger en de secretaris of zijn vervangster 
 
besluit 
met  13 stemmen voor, 1 stem tegen,  0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet. 
Artikel 1  De gemeenteraad keurt het ontwerp van verkoopoverkomst in bijlage goed 
Artikel 2 De gemeente wordt bij de verkoop vertegenwoordigd door de burgemeester, de gewestelijke ontvanger en de 

secretaris of diens plaatsvervangster 
Artikel 3  Dit besluit wordt overgemaakt Aquafin 
 
17. WEDDESCHAALVERHOGING KRIS PIPELEERS 
gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 
gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel  van de politiediensten; 
gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001; 
gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en 
houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 
gelet op de wet van 3 juli 2005; 
overwegende hoofdstuk VI van de Exoduswet en titel VII.II van de RPPpol met betrekking tot de baremische loopbaan; 



dat de baremische loopbaan de opeenvolgende toekenning aan een personeelslid dat zich in de vereiste administratieve stand bevindt, 
van een steeds hogere loonschaal binnen eenzelfde graad; 
dat dit gebeurt op basis van de loonschaalanciënniteit 
 
besluit 
met  14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemden niet 
Artikel 1  Inspecteur Kris Pipeleers met identificatienummer 44-51792-74 wordt toegelaten voor de loonschaal B3  
  vanaf  2 januari 2009. 
Artikel 2  Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst van de politiezone Voeren die het  
  verstrekt aan de bevoegde diensten 
 
18. PERMANENT POLITIEBESLUIT 'PLANKERWEG' 
Gelet op de artikelen 42§3 van het Vlaamse Gemeentedecreet, 119 van de NGW, gewijzigd bij wet van 12.12.2006 (BS 31.01.2007), 
artikel 130 en 130bis en artikel 135 §2 van de NGW inzake de veiligheid op de openbare wegen waardoor de  
gemeenteraad bevoegd blijft voor alle politiereglementen van permanente duur; 
gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 113 van het K.B. houdende het algemene reglement op de politie 
van het wegverkeer; 
gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 
gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
gelet op het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald; 
gelet op de omzendbrief  MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
gelet op het feit dat de aarden weg genaamd Plankerweg geasfalteerd werd ten behoeve van het trage verkeer, de bewoners en de 
landbouwers; 
dat er een fietspad werd aangelegd binnen het kader van het fietsroutenetwerk; 
dat daarvoor maatregelen werden genomen die ertoe strekken om enkel dit verkeer toe te laten; 
dat ook de permanente signalisatie aangepast wordt door de plaatsing van een verkeersbord 99C  dat toegang geeft aan fietsers, 
wandelaars, ruiters en landbouwverkeer; 
dat alle ander verkeer, behalve door de bewoners, dus verboden is; 
gelet op de vervanging van de tijdelijke reglementen door een definitief en permanent politiereglement; 
overwegende dat, in belang van de openbare orde, de veiligheid en de rust, het noodzakelijk is maatregelen te treffen; 
Bij 12 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemden niet 
 
besluit 
Art 1:  Boven en beneden aan de Plankerweg worden het verkeersbord F99c  geplaatst met de tekens wandelaar, fietser, ruiter en 

landbouwvoertuig. Dit wordt herhaald na de zijwegen van deze weg 
Art 2: Op een afstand voor de obstakels worden de borden A14(verhoogde inrichting)  en A7 (rijbaanversmalling) geplaatst 
Art 3: alle andere besluiten met betrekking tot de Plankerweg vervallen 
Art 4: Voor zover door wetten, decreten, algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen zijn voorzien, worden de 

inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen 
Art 5: Onderhavig besluit wordt afgekondigd overeenkomstig het gemeentedecreet en zal ter plaatse bekend gemaakt worden door 

er de wettelijke signalisatie aan te brengen 
Art 6: Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan : 

 de bestendige deputatie van de Provincieraad Limburg 
 de Griffie van de Rechtbank van 1ste aanleg te Tongeren 
 de Griffie van de Politierechtbank van Tongeren 
 de Lokale politie van en te 3790 Voeren 
 de Vlaamse overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is goedgekeurd, is de zitting 
gesloten om 21.50 u.  
De gemeentesecretaris        De voorzitter 
D. MARKOVIC          A. PALMANS-CASIER 
 
 
 


