
Gemeenteraad 31 januari 2012 

Raadsleden Marina Slootmaekers (VBL) en Benoit Houbiers (RAL) waren afwezig. Raadslid Gregory 
Happart (RAL) kwam later en vervoegde de zitting tijdens het 3

de
 agendapunt. 

Er werden geen vragen gesteld.  

Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2011.  

Het gemeentebudget 2012 – gewone en buitengewone dienst- werd goedgekeurd (8 ja, 4 nee). 

De raad behandelde het non-consensuspunt uit het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 17 januari 2012, inzake de aankoop van een gedenkplaat voor het monument op de 
begraafplaats Sint-Pieters-Voeren. De gedenkplaat werd in november vorig jaar ontvreemd van het 

monument. De raad keurde de aankoop van eenzelfde gedenkplaat goed (8 ja, 4 nee, 1 ongeldig). 

De raad nam kennis van het budget van het OCMW.  

In zitting van 27 december 2011 werden enkele subsidiereglementen aangepast. In het reglement 
voor aankoop-, bouw- en renovatiepremie werden enkele punten verduidelijkt. De raad keurde deze 
verduidelijkingen unaniem goed.  

De raad nam kennis van de budgetten 2012 van de kerkbesturen van Voeren. 

Bij decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de geschillenbeslechting van provincie- en 
gemeentebelastingen, is de termijn van bezwaar herleid van 6 naar 3 maanden. De raad nam hiervan 
kennis.  

De raad keurde de wijziging van het meerjarenplan en het budget 2011 van de Kerkfabriek Sint-
Lambertus goed (12 ja, 1 nee).  

Na veelvuldige berichten van parkeerproblemen en vragen van bewoners omtrent de juiste afbakening 
van het openbaar domein in de Viséweg 36-42 te Moelingen, ging de raad over tot de aanstelling van 
een landmeter voor de opmeting van de rooilijnen (unaniem).  

De gemeenteraad gaat over tot de verkoop van de loten 5, 6 en 7 aan de Berneauweg te ’s-
Gravenvoeren. De loten worden verkocht aan de familie Meyers (8 ja, 4 nee).  

Doordat er in de Weersterweg SGV regelmatig zeer hoge snelheden worden gemeten, ging de 
gemeente over tot de plaatsing van snelheidsremmers. De snelheid werd ook teruggebracht van 70 
naar 50km/u (12 ja, 1 ongeldig).  

Na een testperiode, werd een definitief besluit genomen voor de invoering van parkeerverboden op 
De Plank. Op deze manier wil de gemeente het wildparkeren oplossen (12 ja, 1 ongeldig).  

Het politiebudget 2012 werd goedgekeurd (8 ja, 5 nee).  


