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Raadslid Happart (RAL) was afwezig. Burgemeester Broers was afwezig voor punt 2 t.e.m. 5.  

Er werden drie vragen gesteld door gemeenteraadsleden.  

Een eerste vraag werd gesteld door raadslid Levaux inzake de aanleg en verbetering van de gemeentelijke 

riolering. Momenteel is de aanleg van een septische put immers verplicht bij het verkrijgen van een 

bouwvergunning. Gezien er binnenkort rioleringswerken zullen gebeuren vraagt het raadslid of het mogelijk is 

deze verplichting af te schaffen. De burgemeester antwoordt dat dit een decretale verplichting is maar zal de 

dossiers individueel bekijken. 

De tweede vraag werd gesteld door Grégory Happart, maar wegens afwezigheid werd ze gesteld door José 

Smeets. Men vroeg of het mogelijk was om markering te voorzien op het fietspad tussen Sint-Martens-Voeren en 

’s-Gravenvoeren om meterstanden (100m, 200m,…) aan te duiden. De burgemeester antwoordde dat men hier 

volledig mee akkoord kon gaan. De markeringen zijn inmiddels al aangebracht. 

De derde vraag werd ingediend door raadslid Rik Tomsin en handelde over de situatie van het kerkbestuur van 

’s-Gravenvoeren. De burgemeester heeft de vraag omstandig toegelicht. 

Het tweede punt van de raad ging over het aangaan van een lening met projectbegeleiding ter financiering 

van de bouw van een nieuw politiekantoor. De raad heeft besloten om dit punt te verdagen (9 voor, 2 tegen, 1 

onthouding en 1 ongeldig). 

De raad nam vervolgens kennis van de overzichtslijst van de OCMW-raad van 24 januari 2017. 

Er wordt een openbare houtverkoop georganiseerd (13 voor). De inschrijvingen moeten uiterlijk 10 mei 

toekomen en de biedingen worden geopend op 12 mei 2017 in openbare zitting. 

Vervolgens werd er een nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

goedgekeurd. Op deze manier zouden de nutsmaatschappijen werken beter op mekaar moeten kunnen 

afstemmen (13 voor). 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Publifin werd goedgekeurd met die opmerking 

dat men de gemeentelijke vertegenwoordigers aanraadt om niet aanwezig te zijn op deze vergadering (10 voor, 4 

tegen). 

Ook de agenda voor de algemene vergadering van Infrax werd goedgekeurd (10 voor, 2 tegen en 2 

onthoudingen). 

De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor de aankoop van een 

telescopische kniklader met een grasmaaier met oplaadbak, mestvork, palletvork en oplaadbak inclusief 

aanhangwagen om de machine te kunnen vervoeren (14 voor). 

Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van het politiebudget 2017 door de gouverneur. 

In geheime zitting werd er tot slot nog een inspecteur algemene diensten bij de politiezone Voeren 

aangeworven. Dirk Simons zal vanaf 1 juli 2017 het korps vervoegen. 


