
 
GEMEENTERAAD 2009.09.17 
 
Aanwezig: Anne-Mie PALMANS-CASIER, voorzitter 

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

De zitting wordt geopend om 20.06 u. 
De gemeenteraad: 

OPENBARE ZITTING 
1. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 
Gelet op ons besluit dd 04.09.23 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden over punten die niet op de 
dagorde voorkomen 
Gelet op ons besluit van 2008.04.24 houdende wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
Gelet op de schriftelijke vragen van de raadsleden en de antwoorden die erop werden gegeven. (zie hierna) 
besluit 
Artikel 1  Er werden geen vragen gesteld. 
 
2. AANPASSINGEN AAN DE RECHTSPOSITIEREGELING 
Gelet op Titel III – Personeel van het gemeentedecreet 
Gelet op artikel 252 van het gemeentedecreet in verband met het algemeen bestuurlijk toezicht  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2008 betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling en het besluit 
van de gemeenteraad van 27 februari 2009 betreffende de technische aanpassingen aan de rechtspositieregeling; 
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
Overwegende de omzendbrief BB 2008/10 van 21 november 2008 betreffende het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van 
de lokale en provinciale besturen van 19 november 2008 en bijlagen 
Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
Overwegende dat het ontwerp van aanpassingen aan de rechtspositieregeling aan de vakbonden wordt bezorgd 
Overwegende de overlegmomenten met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Agentschap Binnenlands Bestuur 
Limburg, die resulteren in de voorgestelde aanpassingen 
Gelet op het feit dat het om aanpassingen in de verwijzingen in bepaalde artikelen gaat en om redactionele fouten 
besluit 
met  9 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 5 leden stemmen niet 
Artikel 1 De gemeenteraad beslist dat de aanpassingen zoals voorgesteld als bijlage worden goedgekeurd. 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan  
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 Agentschap Binnenlands Bestuur Hasselt 
 Universiteitslaan 1 
 3500 HASSELT 
 
 
3. TECTEO GROUP - UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING OP 25 SEPTEMBER 2009 
gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2009 betreffende de aansluiting van de gemeente als geassocieerd lid van de Tecteo 
Group; 
overwegende de inschrijving door de gemeente op & de totale storting van 10 aandelen C in het kapitaal van TECTEO; 
overwegende de besluiten van de Raad van Bestuur van de Tecteo Group van 7 juli 2009 betreffende de goedkeuring van de toetreding 
van de gemeente Voeren tot de Intercommunale Tecteo Group,  
overwegende dat de toetreding van de gemeente tot de Tecteo Group een aanduiding impliceert van de gemeentelijke afgevaardigden 
in de Algemene Vergadering van de Tecteo Group; 
overwegende de bijzondere Algemene Vergadering van de Tecteo Group op 25 september 2009; 
dat de gemeente een standpunt dient in te nemen over 1) de door Tecteo geplande oprichting van een dochtermaatschappij ‘Energie’, 2) 
de verhoging van de participatie van Tecteo in Intermosane en 3) een statuutwijziging waardoor aan de dochtermaatschappij ‘Energie’ 
de operationele en dagelijkse exploitatie van alle of een deel van de activiteiten, met inbegrip van de strategische en vertrouwelijke 
taken, kan toevertrouwd worden 
Overwegende dat de raad van bestuur van 7 juli 2009 zijn principeakkoord gaf over de oprichting van een operationele 
dochtermaatschappij ‘energie’ die belast zal zijn met de ontwikkeling van onder meer publieke/private partnerships in het kader van 
projecten van elektriciteitsproductie met hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling. Ze zou kunnen instaan voor 
bepaalde opdrachten die van ver of van dichtbij voortvloeien uit de sector van de elektriciteitsdistributie, onder meer rekening houdend 
met de noodzaak om in het distributienet energiestromen te injecteren die voortkomen uit deze productieactiviteit 
Conform artikel 41 bis van de statuten moet het aangaan van een participatie in een vennootschap die ten minste gelijk is aan een 
tiende van haar kapitaal door de algemene vergadering worden beslist 
In dit geval zou de participatie van Tecteo overeenstemmen met bijna het volledige kapitaal van een naamloze vennootschap die in 
oprichting is en waarvan het maatschappelijk kapitaal € 62 500,- bedraagt 
Besluit 
met  13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet  
Artikel 1 De gemeente Voeren verklaart zich akkoord met het voorstel van de Tecteo Group om een dochterondernening 

‘energie’ op te richten. 
Artikel 2 De gemeente Voeren verklaart zich akkoord met het voorstel van de Tecteo Group om de huidige participatie van de 

Tecteo Group in het kapitaal van INTERMOSANE te verhogen. 
Artikel 3 De gemeente Voeren verklaart zich akkoord met het voorstel van de Tecteo Group om over te gaan tot de 

statutenwijziging. 
Artikel 4  Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 
  TECTEO Group  
  Rue Louvrex, 95 
  4000 LIEGE 



 
4. AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN VOOR TECTEO GROUP 
gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2009 betreffende de aansluiting van de gemeente als geassocieerd lid van de Tecteo 
Group; 
overwegende de inschrijving door de gemeente op & de totale storting van 10 aandelen C in het kapitaal van TECTEO; 
dat de toetreding van de gemeente tot de Tecteo Group een aanduiding impliceert van de gemeentelijke afgevaardigden in de Algemene 
Vergadering van de Tecteo Group; 
dat overeenkomstig de statuten van de Tecteo Group de afgevaardigden van de gemeentes aangeduid moeten worden door de 
gemeenteraad evenredig met de samenstelling van de raad; 
dat voor onze gemeente het aantal afgevaardigden is vastgelegd op vijf; 
dat voor Voerbelangen volgende kandidaten worden voorgedragen: Huub Broers, Jacky Herens en William Nyssen; 
dat voor Retour aux Libertés volgende kandidaten worden voorgedragen: Jean Levaux, Grégory Happart 
Besluit 
Bij geheime stemming 
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne. 
met  13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1  De heer Huub Broers wordt voorgedragen als afgevaardigde bij de Tecteo Group. 
Artikel 2  De heer Jacky Herens wordt voorgedragen als afgevaardigde bij de Tecteo Group. 
Artikel 3  De heer William Nyssen wordt voorgedragen als afgevaardigde bij de Tecteo Group. 
Artikel 4  De heer Jean Levaux wordt voorgedragen als afgevaardigde bij de Tecteo Group. 
Artikel 5  De heer Grégory Happart wordt voorgedragen als afgevaardigde bij de Tecteo Group. 
Artikel 6  Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:. 
  TECTEO Group  
  Rue Louvrex, 95 
  4000 LIEGE 
 
5. GEMEENTELIJKE HOLDING 
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, met betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenten, overeenkomstig 
artikel 41 van de Grondwet, voor de aangelegenheden van gemeentelijke belang voor de verwezenlijking waarvan de gemeenten alle 
initiatieven kunnen nemen; 
Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, met betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad voor de 
beslissingen aangaande de deelname en vertegenwoordiging in ondernemingen; 
Gelet op de oprichting van de Gemeentelijke Holding NV, als “Gemeentekrediet van België”, op 24 november 1860, waarvan de statuten 
bij koninklijk besluit d.d. 8 december 1860, overeenkomstig het destijds van toepassing zijnde artikel  29 e.v. van het Wetboek van 
Koophandel werden bekrachtigd; 
Gelet op de bevestiging van het bijzonder karakter van Gemeentelijke Holding NV door de wet van 16 april 1963 betreffende de controle 
op de N.V. Gemeentelijke Holding; 
Gelet op het bericht van 1 oktober 2009 waarbij Gemeentelijke Holding NV de gemeente informeert omtrent de inschrijvingstermijn en -
voorwaarden van de uitgifte met voorkeurrecht van aandelen in Gemeentelijke Holding 
besluit 
met  13 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 De gemeenteraad beslist dat de gemeente NIET intekent op de kapitaalverhoging. 
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 2 De gemeenteraad duidt Huub Broers en indien deze persoon om enige reden verhinderd is om aanwezig te zijn op 

de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV, de voorzitter of de 
ondervoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV, aan als afgevaardigde van 
de gemeente om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van 
aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV van 30 september 2009 en te dien einde er aan alle beraadslagingen 
en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich 
erover te onthouden en alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het 
nodige te doen, overeenkomstig de eventuele instructies ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de 
agenda. Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt 
samengeroepen. 

Artikel 3 Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Gemeentelijke Holding NV, Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel. 
 
6. JAARREKENING GEMEENTE 
Gelet op het gemeentedecreet van het Vlaamse Gewest 
Gelet op de NGW 
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 
met  9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1  De jaarrekening 2008 van de gemeente Voeren wordt samen met de bijlagen goedgekeurd 
Artikel 2 De jaarrekening wordt onderworpen aan de goedkeuring van de toeziende overheid     
 
7. AANVRAAG VERLEGGING VAN EEN DEEL VAN HET VOETPAD NR 23 TE TEUVEN - PRINCIPEBESLUIT 
Gelet op het door beëdigd landmeter Peter Gijsen van studiebureau Geotec op 07 augustus 2009 opgestelde plan voor de verlegging 
van een deel van het voetpad nr 23 te Teuven in het kader van een verkavelingsaanvraag dossier 186/09 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur van Voeren op 13 augustus 2009 het opmetingsplan mocht ontvangen 
besluit 
met 13 stemmen voor,  0 stemmen tegen,  0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 Het door landmeter Peter Gijsen opgestelde plan houdende verlegging van een deel van het voetpad nr 23 te 

Teuven wordt principieel goedgekeurd 
Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het inrichting van het onderzoek “ de Commodo et 

incommodo”  
 



8. GEMEENTELIJKE MILIEUADVIESRAAD - GOEDKEURING STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN 
AFSPRAKENNOTA 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 29 maart 2007 betreffende de oprichting van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en 
natuur 
Besluit 
met 10 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 1 lid stemt niet 
Artikel 1 De statuten worden goedgekeurd. 
Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 De afsprakennota wordt goedgekeurd. 
Artikel 4  Dit besluit vervangt het voorgaande besluit van 2007-10-25 

                        
 
9. AANPASSINGEN AAN HET RETRIBUTIEREGLEMENT VAN HET MILIEUPARK 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117 en 118; 
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de vaststelling voor het Vlaamse Gewest van regelen betreffende de organisatie 
alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 
en 2 april 2004, inzonderheid op artikel 15; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming 
en –beheer (VLAREA, B.S., 30 april 2004); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 18 december 2002 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 
2003-2007 (en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine 
Ondernemingen) 
Gelet op het gemeentelijk politiebesluit betreffende het milieupark dd. 25.10.2007 
Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen: drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en 
afvalloodbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), 
afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke afvalvetten en –oliën, afvalfotochemicaliën, afvallandbouwfolies, verlichtingsapparatuur en 
lampen;  
Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar een internalisering van de afvalkost; 
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval: papier en karton, hol glas en plasticverpakkingen, 
metalen verpakkingen en drankkartons; 
Overwegende dat huisvuil wekelijks huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van de grijze gemeentelijke zak 
Overwegende dat grofvuil op afroep huis-aan-huis wordt ingezameld 
Overwegende dat papier en karton maandelijks selectief huis-aan-huis wordt ingezameld; 
Overwegende dat hol glas kan gebracht worden naar de glasbollen verspreid over de deelgemeente 
Overwegende dat plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons om de twee weken selectief huis-aan-huis worden 
ingezameld door middel van een blauwe PMD-zak; 
Overwegende dat textiel naar de textielcontainers kan gebracht worden in de verschillende deelgemeenten 
Overwegende dat AEEA, afvalbanden, asbesthoudend afval, gemengd bouwpuin, glas, frituurvet, groenafval, grofvuil, harde plastiek, 
houtafval, herbruikbare goederen, KGA, landbouwfolie, luierafval, motorolie, oude metalen, papier en karton, PMD, roofing, textiel, 
plastiekfolies, zuiver puin selectief worden ingezameld op het containerpark; 
Overwegende dat het gemeentelijk inzamelcircuit opengesteld wordt voor de burger, de kleine KMO’s, zelfstandigen en toeristen die in 
Voeren verblijven; 
Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) in 
opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden; 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 
(en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting 
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe “de vervuiler betaalt” toe te 
passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) wordt gestimuleerd. 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 
besluit 
met 12 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 Met ingang van 01.11.2009 wordt een retributie gevestigd op de bepaalde ingezamelde fracties van huishoudelijke 

en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong 
Artikel 2   Het bedrag van de retributie wordt voor de haalmethode als volgt vastgesteld: 

 § 1 verwijdering van huisvuil: 
- rol van 20 zakken 60 l: € 25 
- rol van 20 zakken 30 l: € 12,5 

§ 2 verwijdering van grof huisvuil: 15 euro per ophaling (max. 1 m³, max.70kg) 
§ 3 recyclage van plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons: 

- rol van 20 zakken 60 l: € 5  
Artikel 3 Het bedrag van de retributie wordt voor de brengmethode als volgt vastgesteld: 

3.1.  Altijd gratis  
AEEA, banden (excl.tractorbanden), glas, frituurvet, herbruikbare goederen, KGA, motorolie, oude metalen, papier en karton, 
textiel 
3.2. Gratis, tot overschrijding maximale hoeveelheid 
§ 1 0,05 euro/kg: zuiver puin (maximale hoeveelheid van 1000 kg/gezin/jaar) 
§ 2 0,05 euro/kg (maximale hoeveelheid van 100 kg/gezin/jaar): 

- gemengd bouw- en sloopafval 
§ 3 0,05 euro/kg (maximale hoeveelheid van 100 kg/gezin/jaar): 

- behandeld en onbehandeld houtafval 
§ 4 0,05 euro/kg: groenafval (maximale hoeveelheid van 200 kg/gezin/jaar) 
§ 5 0,15 euro/kg: grof vuil (maximale hoeveelheid van 100 kg/gezin/jaar) 
§ 6 0,05 euro/kg: asbesthoudend afval (quota: maximale hoeveelheid van 200 kg/gezin/jaar) 
3.3. Bedrijfsmatig afval: 



§ 1 landbouwfolie: 0,15 euro/kg 
§ 2 tractorbanden: 0,50 euro/kg (maximale hoeveelheid van 2 tractorbanden/landbouwer/jaar) 
3.4. Toeristen: 
§ 1 Toeristen hebben toegang tot het milieupark via de gemeentebadge van de uitbater van het vakantieverblijf waar ze 

logeren.  
§ 2 Toeristen betalen vanaf de eerste kilo voor hun afval, uitgezonderd voor de gratis fracties. Zij mogen enkel het afval 

brengen dat ze hebben geproduceerd tijdens hun verblijf in de gemeente Voeren. Afval meebrengen van de 
thuisplaats is ten strengste verboden. 

§ 3 Toeristen betalen per bezoek aan het milieupark een toegangsprijs van 2 euro. 
Artikel 4 De quota zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar of een andere persoon en gelden NIET voor de KMO’s en 

toeristen. In geval van “invoer” van buiten de gemeente, kan het college een schorsingstijd of boete van 250 euro 
opleggen. 

Artikel 5 KMO’s en zelfstandigen leveren enkel met huishoudelijk vergelijkbaar afval aan, ook qua hoeveelheid. Het is 
verboden voor KMO’s en zelfstandigen om volgende afvalstoffen te leveren:  
- frituurvet en motorolie 
- gevaarlijke afvalstoffen (bijlage 2.4.1.2. Vlarea) 
- lege verpakkingen pesticiden 
- afval afkomstig van hun kern- of hoofdactiviteit 

Artikel 6 De inwoners hebben toegang tot het milieupark via hun elektronische identiteitskaart. KMO’s, zelfstandigen en 
toeristen zullen met een elektronische badge toegang krijgen.  

Artikel 7 Dit reglement treedt in werking vanaf 2009-11-01 en vervangt het voorgaande reglement van 2008-11-26. 
 
10. AANPASSINGEN AAN HET POLITIEREGLEMENT VAN HET MILIEUPARK 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117 en 118; 
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de vaststelling voor het Vlaamse Gewest van regelen betreffende de organisatie 
alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 
en 2 april 2004, inzonderheid op artikel 15; 
Gelet op het politiebesluit betreffende het milieupark dd. 2007-10-25 
Gelet op het retributiereglement betreffende het milieupark dd. 2009-09-17 
Overwegende dat er bij de uitbating van het milieupark nood is aan een aantal regels en afspraken om het dagelijks beheer ervan in 
goede banen te leiden 
besluit 
met 13 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 het politiebesluit van het milieupark als bijlage wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 Het politiebesluit gaat in vanaf 2009-11-01 en vervangt het voorgaande besluit van 2007-10-25. 
 
 
11. POLITIEBESLUIT: BEKRACHTIGING - 'GEMEENTELIJK PLEINTJE BERNEAUWEG (BIBLIOTHEEK)' 
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 er door de Provinciale school en de ouders meerdere malen gevraagd werd om een oplossing aan te reiken voor het 
toenemende verkeer naar deze school 
gelet op de gemeenteraad van 14/05/2009, punt12, waarin de overdracht van het verkeerspleintje Berneauweg (bibliotheek) 
goedgekeurd is (zie bijgevoegd plan) en toegevoegd wordt aan het openbaar domein zodat politioneel kan opgetreden worden 
overwegende dat, in belang van de openbare orde, de veiligheid en de rust, het noodzakelijk is maatregelen te treffen; 
met  9 stemmen voor, 1 stem tegen, 3 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
BESLUIT 
Art 1: Het politiebesluit genomen door de heer Burgemeester dd. 31/08/2009 i.v.m. Gemeentelijk pleintje Berneauweg (bibliotheek)”, 

wordt bekrachtigd. 
Art 2: 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 

 
12. POLITIEBESLUIT: 'HERINRICHTING GEMEENTELIJKE WEG EN FIETSPAD SCHOPHEM-OTTEGRAEVEN-EINDE' 
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 heraanleg van de weg inclusief fietspad tussen Schophem en Ottegraeven; 
gelet op de noodzaak om de bewegwijzering te herinstalleren en aan te vullen; 
gelet op de voorlopige oplevering van het college van burgmeester en schepenen op 10 maart 2009 en bijbehorende opmerkingen; 
overwegende dat, in belang van de openbare orde, de veiligheid en de rust, het noodzakelijk is maatregelen te treffen; 
Besluit 



met  13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Art 1: De gemeentelijke weg en het fietspad Schophem-Ottegraeven-Einde wordt voorzien van de wettelijke bewegwijzering zoals 

aangegeven op het plan in bijlage.  
Art 2: Voor zover door wetten, decreten, algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen zijn voorzien, worden de 

inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen 
Art 3: Onderhavig besluit wordt afgekondigd overeenkomstig het gemeentedecreet en zal ter plaatse bekend gemaakt worden door 

er de wettelijke signalisatie aan te brengen 
Art 4: 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 

 
13. POLITIEBESLUIT: 'HERINRICHTING BOVENDORP' 
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 de aanhoudende parkeeroverlast en de noodzaak om hieraan een oplossing te geven; 
gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om permanente politieverordeningen te nemen; 
gelet op de noodzaak om een technisch plan uit te werken voor Bovendorp ’s-Gravenvoeren; 
overwegende de noodzaak om de doorgang te verlenen aan landbouwvoertuigen, busvervoer en de hulpdiensten; 
Besluit 
met  12 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1  In het Bovendorp wordt de volgende maatregelen toegepast na uitwerking van de gepaste signalisatie 

a) beurtelings parkeren 
b) blokparkeren 

Artikel 2 De technische dienst werkt in samenwerking met de gemeentelijke politiedienst en de lokale politie een plan uit voor 
het blokparkeren 

 
TP.1 VERKAVELINGAANVRAAG TEUVEN-DORP, 2DE AFDELING, SECTIE A, NRS. 593R EN 593S - OVERDRACHT DELEN 
VERKAVELING NAAR OPENBAAR DOMEIN GEMEENTE VOEREN 
gelet op artikel 133 van het decreet op de ruimtelijke ordening van 1999 en latere wijzigingen; 
gelet op de stedenbouwkundige aanvraag, ingediend door Robert Palmans, landmeter te Tongeren, in naam van Collings-Goessens, 
voor een verkaveling gelegen Teuven-Dorp, Voeren 2de afd., sct A, nrs. 593R en 593S, omvattende vier loten voor woningbouw en 4 
loten voor andere bestemming; 
gelet op het ruimtelijk beleid van de gemeente Voeren, waarin gekozen wordt voor kleinschalige nieuwe woonprojecten in de 
Voerdorpen; 
gelet op het ruimtelijk beleid van de gemeente Voeren, waarin tevens als uitgangspunt gehanteerd wordt dat de hinder van 
voorzieningen, woningen en handel/horeca voor het openbaar domein minimaal moet blijven, dat inzake parkeerbeleid daarom gekozen 
wordt voor de optie om het bestaande openbaar domein niet te belasten met de parkeerdruk van bewoners, bezoekers, klanten en 
toeristen; 
gelet op de mogelijkheid om samen met deze kleinschalige verkaveling een even kleinschalige oplossing voor de reeds bestaande hoge 
parkeerdruk in Teuven te realiseren; 
gelet op de wens van het gemeentebestuur om bestaande kleinschalige landschapselementen, zowel in de open ruimte als in de 
bebouwde kernen, te behouden en structurerend te laten werken in de ruimte; 
gelet op de gevoerde onderhandelingen met de betrokken eigenaar van deze gronden; 
besluit 
met  10 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 2 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet 
Artikel 1 De loten 4, 5 en 6 uit de ontworpen verkaveling, resp. 8, 8 en 4 m2 groot, met daarop drie hoogstambomen die 

beeldbepalend zijn voor Teuven op die plaats, worden gratis afgestaan aan de gemeente Voeren, die het verdere 
onderhoud van de betreffende bomen op zich neemt; 

Artikel 2 De bevoegde schatter, te weten de ontvanger van het Ministerie van Financiën, Registratie en Domeinen wordt 
aangesteld om een schattingsverslag op te maken van de kostprijs van lot 1, dat de gemeente wenst aan te kopen 
met het oog op de aanleg van een buurtparking; 

Artikel 3 Bij beschikbaarheid van de nodige budgetten, lot 1 aan te kopen aan de geschatte en overeengekomen prijs. 
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is goedgekeurd, is de zitting 
gesloten om 20.50 u.  
De gemeentesecretaris        De voorzitter 
D. MARKOVIC          A. PALMANS-CASIER 
 
 
 


