
Gemeenteraad 10 april 2012 

Raadslid Benoît Houbiers (RAL) was afwezig. 

Raadslid Nico Droeven stelde de volgende vraag: Er werd een oplossing gevonden voor de 
landbouwers om landbouwfolie naar het milieupark te brengen. Is deze regeling ook mogelijk voor de 
silobanden? De burgemeester antwoordde dat dit helaas niet mogelijk is. Silobanden worden 
beschouwd als bedrijfsafval van landbouwactiviteiten. Recytyre heeft hiervoor op vrijwillige basis een 
specifieke regeling uitgewerkt. De gemeente kan individueel wel proberen om via de milieudienst 
banden te leveren aan CBR. Dit zou dan enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen.  

De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen in de Rechtspositieregeling goed (13 voor, 1 ongeldig). 

De agendapunten voor de algemene vergadering van Infrax werden goedgekeurd (9 voor, 4 tegen 
en 1 ongeldig). Jean Duijsens werd als eerste afgevaardigde aangeduid (9 voor, 5 tegen) en Marina 
Slootmaekers als plaatsvervanger (9 voor, 5 tegen). 

De agendapunten voor de algemene vergadering van Inter-Aqua werden goedgekeurd (9 voor, 4 
tegen, 1 ongeldig). Marina Slootmaekers werd als afgevaardigde aangeduid (9 voor, 5 tegen) en 
Jacky Herens als plaatsvervanger (9 voor, 5 tegen). 

De agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax en Inter-Aqua werden 
goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). Marina Slootmaekers werd als afgevaardigde aangeduid 
(9 voor, 5 tegen). 

De agendapunten voor de algemene vergadering van ORES werden goedgekeurd (13 voor, 1 

ongeldig). William Nijssen werd als afgevaardigde aangeduid (9 voor, 5 tegen). 

De gemeenteraad nam kennis van de brief van bisschop Patrick Hoogmartens en van de visietekst 

en plan van aanpak inzake de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen.  

De raad nam kennis van de goedkeuring van het budget dienstjaar 2012 door de gouverneur.  

In Moelingen werd de wegenaanleg voor een verkaveling in de Roosenstraat goedgekeurd. Lot 8 
wordt door de eigenaar gratis afgestaan aan de gemeente (12 voor, 1 tegen – Victor Walpot nam niet 
deel aan de stemming).  

De gemeenteraad ging akkoord om de cafetaria te realiseren in aansluiting op de sporthal aan de 
Provinciale Secundaire School Voeren, zoals voorzien in het ontwerp van de sporthal en dit binnen 

de financiële mogelijkheden van de gemeente (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

De raad gaf goedkeuring voor het plaatsen van bijkomende thermoplastische 
wegkantmarkeringen op enkele Voerense wegen ter verbetering van de zichtbaarheid in het donker 
en bij slecht weer (unaniem).  

Intermosane dient een nieuwe elektriciteitscabine te bouwen in ’s-Gravenvoeren. Het voorstel van 
Intermosane om deze cabine te plaatsen op de splitsing Dahlemerweg/Berneauweg wordt verworpen. 
Als alternatief stelt de gemeenteraad het Ezelstraatje voor (unaniem). De vooropgestelde locatie in 
Remersdaal, te weten Mabrouck, werd goedgekeurd (unaniem). 

De raad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de vernieuwing van de 
verwarmingsinstallatie voor het kantoorgebouw van de Lokale Politie goed (unaniem). 

De raad keurde enkele politiebesluiten goed:  

 snelheidsbeperking in de Stadshaag ’s-Gravenvoeren van 50 naar 30 km/uur (9 voor, 4 tegen, 
1 ongeldig) 

 snelheidsbeperking dorpskern Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren 50 km/uur buiten 
de bebouwde kom (Waterval, Knap, Bies, Peerds richting Sint-Pieterstraat) (9 voor, 4 tegen, 1 
ongeldig) 

 veldweg richting Berg 21 enkel nog bestemmingsverkeerd (9 voor, 5 tegen) 

 aan de rechterzijde van de 1-Septemberstraat SGV geldt een parkeer- en stationeerverbod (9 
voor, 5 tegen) 



 in Rozengaerden wordt enkel lokaal verkeer toegelaten (unaniem) 
 
De jaarrekening 2008 van de politiezone werd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
goedgekeurd. De raad nam hiervan kennis.  


