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18. Vaststelling reglementering inzake het toekennen van een toelage aan projecten in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking Bilzen vanaf 2011 
Jaarlijks wordt het budget, voorzien voor toelagen aan projecten in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking, verdeeld en goedgekeurd door de gemeenteraad. 
In dit verband wordt de raad gevraagd een reglement vast te stellen inzake het toekennen 
van een toelage aan projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking Bilzen vanaf 
2011. 

� De N-VA is zeer tevreden met deze reglementering ivm toelages. We hopen dat de andere schepenen dit 

voorbeeld zo veel mogelijk volgen en trachten hun uitgekeerde subsidies te objectiveren. 

 
20. Organisatiestudie stad Bilzen / OCMW: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Gevraagd wordt het bestek en de kostenraming voor de opdracht met als voorwerp 
‘Organisatiestudie stad – OCMW’, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten, goed te 
keuren. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 45 000 
inclusief btw (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). 

� Ik veronderstel dat niemand iets op het principe heeft aan te merken. Het lijkt mij echter een 
enorm hoog bedrag voor een studie. Welke termijnen zijn hiermee betroffen? Zou het niet 
beterkoop geweest zijn een eigen personeelslid een half jaar vrij te maken met deze opdracht. 
Nu verliest men sowieso tijd en geld door een volledig externe firma dit te laten onderzoeken. 
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� We weten allemaal hoe moeilijk het is om verloedering van onze stad tegen te gaan. We 
heffen een leegstandbelasting omdat verloedering verloedering aantrekt. Graag had ik 
geweten wat er aan de hand is aan de Biesenweg. Als men de Biesenweg inrijdt aan de 
linkerkant ligt daar steeds zeer veel vuilnis. Is de stad hiervan niet op de hoogte ? Kan ze hier 
geen maatregelen nemen? 

� Naar aanleiding van de sneeuwtoestanden van de laatste dagen is mij de toestand van de 
(vernieuwde) fietspaden opgevallen. Deze worden volgens mij totaal niet geruimd wat toch 
wel gevaarlijke toestanden kan geven door bevroren sporen die het fietspad kruisen. Toevallig 
heb ik in Genk en in Zutendaal een kleine sneeuwruimer de fietspaden zien zuiver maken. 
Zou dit ook geen mogelijkheid zijn voor Bilzen?  

� Aan de Kieleberg hebben we zeer veel geld uitgegeven aan de aarden wal die als buffer dient 
tussen het industrieterrein en de bewoning. Na de laatste felle regenval heb ik gemerkt dat al 
een groot deel van deze berg afgeregend is. Bij de wegeniswerken aan de Hasseltsestraat 
heb ik gezien dat men op zeer korte termijn de wanden van de beek ingezaaid had. Deze 
staan nu al flink begroeid en verhinderen zo de erosie van de wanden. Moet de gemeente nu 
opdraaien voor het herstellen van deze wal? Is er een beplanting gepland voor deze wal en 
zoja wanneer en met welke begroeiing. 

 


