Gemeenteraad 29 mei 2012
Iedereen was aanwezig.
Raadslid Nico Droeven wou graag weten wat de stand van zaken is rond de zebrapaden aan de
school in Sint-Martens-Voeren. Het aanbrengen van het zebrapad stond gepland samen met de
andere wegmarkeringen. Het zebrapad is ondertussen aangelegd.
De raad nam kennis van de schorsing van het besluit inzake de verkoop van grond langs de
Berneauweg aan de familie Meyers door de gouverneur (9 voor, 6 onthoudingen). Er wordt een nieuw
schattingsverslag opgemaakt en de verkoop zal op de volgende gemeenteraad opnieuw geagendeerd
worden.
Het besluit van het college inzake de vertegenwoordiging op de buitengewone algemene
vergadering van Ethias Gemeen Recht werd bekrachtigd (9 voor, 5 tegen, 1 onthouding). Huub
Broers werd hierin als afgevaardigde aangeduid.
Het besluit van het college inzake de vertegenwoordiging op de gewone algemene vergadering van
De Lijn werd bekrachtigd (9 voor, 5 tegen, 1 onthouding). Jacky Herens werd hierin als
afgevaardigde aangeduid.
Het besluit van het college inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding NV werd bekrachtigd (9 voor, 5 tegen, 1
onthouding). Huub Broers werd hierin als afgevaardigde aangeduid.
De agendapunten voor de algemene vergadering van Intermosane werden goedgekeurd (9 voor, 5
tegen en 1 onthouding). William Nijssen werd als afgevaardigde aangeduid (9 voor, 6 tegen).
De agendapunten voor de algemene vergadering van Limburg.net werden goedgekeurd. Anne-Mie
Palmans werd als afgevaardigde aangeduid en Huub Broers als plaatsvervanger (9 voor, 6 tegen).
De jaarrekening 2011 van de kerkfabrieken werd voor advies voorgelegd aan de raad (9 voor, 5
tegen, 1 onthouding).
De borgstelling voor de lening van de kerkfabriek Moelingen die reeds werd goedgekeurd in het
college, werd door de raad bekrachtigd (14 voor, 1 tegen).
De raad keurde een kleine aanpassing aan het subsidiereglement fotovoltaïsche panelen,
zonneboilers en warmtepompen goed. De premie wordt enkel nog toegekend voor de plaatsing van
panelen,… aan het adres waarop de aanvrager gedomicilieerd is (14 voor, 1 ongeldig).
Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt of de gemeente Voeren geïnteresseerd is in de
verkoop van enkele percelen (9 voor, 6 tegen).
De jaarrekening en het jaarverslag 2011 van de Interlokale vereniging PG Leader Haspengouw
werd goedgekeurd (9 voor, 6 tegen).
De raad keurde het non-consensuspunt van het college goed inzake de aanvraag en advies in
verband met de stedenbouwkundige vergunning voor de plaatsing van een kogelvanger en mast
(9 voor, 6 onthoudingen).
VOO wijzigde onlangs haar aanbod van kabeltelevisie. Na overleg werden 3 mogelijke opties door
VOO voorgesteld. De raad besliste om mee te gaan op de trein van de digitale televisie. Hierdoor
verdwijnen enkele analoge kanalen om extra digitale kanalen aan te bieden. De gemeente krijgt de
mogelijkheid om de analoge zenders die verdwijnen zelf te kiezen. Het blijft echter mogelijk om
analoog tv te kijken. (9 voor, 4 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).
De raad keurde de plannen, het aanbestedingsdossier en de lastvoorwaarden voor de aanleg van de
waterbeheersingsdam ‘Horstergrub’ in SGV goed (unaniem).

Het aankoopcomité in Hasselt vraagt of de politiezone van Voeren kandidaat is om het voormalige
gebouw van de rijkswachtbrigade aan te kopen. De raad besliste om geen kandidaat te zijn (14
voor, 1 ongeldig).
De jaarrekening 2008 van de politiezone werd door de gouverneur goedgekeurd. De raad nam
hiervan kennis.

