Gemeenteraad 22 november 2011
Iedereen was aanwezig
Op de vraag van de raadsleden Marina Slootmaekers en Nico Droeven of er nog bijkomende
veiligheidsvoorzieningen worden voorzien voor de nieuwe wegen antwoordde de burgemeester dat dit
zeker het geval zal zijn. Sommige zijn voorzien in de algemene werken door de aannemer, terwijl
andere door de eigen diensten aangelegd zullen worden. Wel moet er rekening gehouden worden met
de nefaste weersomstandigheden (herfst en winter).
Marina Slootmaekers vroeg wat er gebeurd is met de gedenkplaat voor de oudstrijders op het
kerkhof van Sint-Pieters-Voeren en eveneens waar het AED-toestel van dit dorp is. De gedenkplaat
werd gestolen vlak nadat er een bezoek werd gebracht door oudstrijders. Dit nieuwe bord, eenparig
goedgekeurd in het schepencollege, was viertalig. Blijkbaar, zo kan besloten worden, zint dit bepaalde
mensen niet en werd het daarom gestolen. Er wordt aan herinnerd dat enkel het college beslist wat er
op de monumenten staat en dat dit niet de individuele burgers toekomt.
De agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua werden
goedgekeurd (9 voor, 5 tegen en 1 ongeldig). Marina Slootmaekers werd als eerste afgevaardigde
aangeduid (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig) en Shanti Huynen als tweede afgevaardigde (9 voor, 6 tegen).
De agendapunten voor de algemene vergadering van Limburg.net werden goedgekeurd (9 voor, 6
tegen). Anne-Mie Palmans-Casier werd als afgevaardigde aangeduid (9 voor, 6 tegen) en Victor
Walpot als plaatsvervanger (9 voor, 6 tegen).
De agendapunten voor de statutaire algemene vergadering van Intermosane werden goedgekeurd
(14 voor, 1 ongeldig). Jacky Herens werd als afgevaardigde aangeduid (9 voor, 6 tegen).
Het non-consensuspunt inzake de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer JC Collings voor de afbraak van een huis en de bouw van acht appartementen te Pley 1, 3798
Voeren, werd goedgekeurd (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig).
De gemeenteraad keurde het permanente politiebesluit goed om een biggenrug te plaatsen op het
fietspad Pledge. Op deze manier wil de raad het sluipverkeer tegenhouden (9 voor, 2 tegen, 3
onthoudingen, 1 ongeldig).
Naar aanleiding van diverse klachten van inwoners van Nuroperveld over het groot aantal voertuigen
dat Nuroperveld binnenrijdt en dan via privé-eigendommen moet rijden om terug te keren en terug te
rijden, heeft de raad unaniem beslist om extra verkeersborden te plaatsen.
De RUP’s “Boomstraat-Berneauweg” en “Moster&Graaf” werden definitief aanvaard. De
ingediende adviezen en bezwaarschriften werden behandeld/weerlegd in adviezen van de GECORO
(9 voor, 5 tegen, 1 ongeldige). De Bestendige Deputatie neemt de eindbeslissing en kan eventueel
nog wijzigingen aanbrengen.

