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De heren Houbiers en Droeven waren afwezig.
De raad verliep, zoals je elders kan lezen erg woelig. Geen enkel raadslid stelde een vooraf
ingediende vraag aan het college.
De sociale verhuurmaatschappij Tongershuis en de gemeenten binnen haar werkgebied hebben
een toewijzingsreglement opgesteld voor het verhuren van woningen en appartementen. Daarbij
wordt een duidelijke voorrang gegeven aan de inwoners van de eigen gemeente. De raad keurde dit
goed met 9 stemmen voor, 3 tegen en 1 ongeldig.
Na dit punt volgden een reeks aanduidingen van raadsleden voor het opvolgen van de Algemene
Vergaderingen van diverse externe diensten.
Op voorstel van de burgemeester en de ziekenfondsen keurde de gemeenteraad een mogelijke
financiële interventie goed voor het dringende ziekenvervoer door de GGD-ambulance uit
Maastricht. In geval van oproep kan ook deze mensen transporteren naar Belgische of
Nederlandse ziekenhuizen. De Limburgse ziekenfondsen kunnen echter slechts het gedeelte voor
het Belgische grondgebied betalen en vragen een tussenkomst ten voordele van de Voerenaars die
gebruik moeten maken van deze dienst. De gemeente neemt deze dringende en onvoorziene
verschillen voor haar rekening. (11 ja, 1 onthouding, 1 ongeldig)
De auto van de administratie dient na een ongeval vervangen te worden. Daarvoor kregen we een
gedeeltelijke vergoeding van de verzekering. Er wordt geopteerd voor eenzelfde maar recenter model
dat ECO-gunstig is. Er wordt prijs gevraagd bij drie garages. Ook het OCMW zal gebruik kunnen
maken van dit voertuig zodat er zo weinig mogelijk kilometervergoedingen betaald moeten worden.
(12 ja, 1 ongeldig).
De technische dienst heeft nood aan een laspost. Het bestek wordt goedgekeurd met 12 ja en 1
ongeldige stem.
Elke gemeente heeft last van erosie. In Voeren is dat – uit ervaring – niet anders. Aangezien we al
enkele jaren aan het werk zijn met Doctor Karel Vandaele, een van de grote specialisten in de
materie, wensen wij dit verder te zetten. Goed nieuws is wel dat we voor elke ha die aangepakt wordt
(Voeren heeft een effectief plangebied van 5.063 ha) een vergoeding van 12,50 euro krijgen van de
Vlaamse Overheid. Het gaat daarbij dus niet enkel over de ha die we innemen om bijvoorbeeld een
buffer aan te leggen. (12 ja, 1 ongeldig)
De gemeente richt een eigen Agro-Beheersgroep op. Voortaan kunnen we een beroep doen op
landbouwers uit de eigen gemeente om bermen langs hun terreinen, bermen van de gemeente of mits
akkoord ook bermen van aanpalenden, te onderhouden. Bijkomende informatie voor de landbouwers
verloopt via de opgerichte beheersgroep. (12 ja, 1 ongeldig)
Het punt met de absoluut grootste impact is de goedkeuring van herstellingen aan het Voerense
wegennet voor een bedrag van 1.000.000 euro. Dat is de grootste ingreep die er ooit op ons
grondgebied gebeurde. Niet voldoende om alle wegen onder handen te nemen, maar wel voldoende
om vooral de hoofdwegen te verbeteren. Komen o.a. in aanmerking: de hele doorsteek Voerenstraat,
Voerengraaf, Moelingerweg, Onderdorp, Kloosterstraat, Dr Goffinstraat, Schietekamer, Schophem,
Einde, Sint-Martenstraat, Bies, Waterval, Sint-Pieterstraat, Krommejong, Krutsberg, Voort, Krindaal,
Varn, Teuven-Dorp, Obsinnich, Kultjen, verbinding Kies-Veurs. Daarna zou ons wegennet er al een
stuk beter moeten uitzien. Wij rekenen op het begrip van jullie omdat werken van dergelijke omvang
uiteraard ook voor tijdelijke overlast zullen zorgen. (12 ja, 1 ongeldig)
Bij afwezigheid van de heer Droeven werd zijn motie tegen amnestie in overweging genomen, maar er
werd eveneens geconcludeerd dat een motie over wetsvoorstellen geen gemeentelijke materie is. Het
punt kan daarom niet ten gronde behandeld worden.

