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1. Aankoop van gronden ter realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Glastuinbouw’: goedkeuring overeenkomsten inzake diverse 
aankopen en diverse pachtverbrekingen 
In het kader van de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Glastuinbouw te 
Beverst, dient de gemeente enerzijds een aantal gronden te verwerven en anderzijds een 
aantal pachtovereenkomsten te verbreken. 
Gevraagd wordt akkoord te gaan met de aankoop van de desbetreffende percelen, zoals 
opgesomd in het voorliggend dossier en de bijbehorende overeenkomsten inzake aankoop 
en pachtverbreking goed te keuren. Tevens wordt gevraagd het college van burgemeester 
enschepenen te machtigen voor de verdere afhandeling van dit dossier. 

� Wij zijn zeer tevreden dat het stadsbestuur zelf initiatieven neemt om een sector die traditioneel in 

Bilzen ligt ook hier te houden. We weten dat één van de grotere spelers in deze sector investeringen 

gedaan heeft buiten Bilzen. Men heeft vaak een katalysator nodig om zo’n cluster op te starten dus 

vandaar mijn vragen.In welke mate zijn er contacten geweest met de sector en staan zij achter dit 

initiatief? Is er zo’n potentiële kernbedrijvigheid? Tegen welke tijdspanne ziet het stadsbestuur hier een 

waarde terugkomen naar de stad? Zal dit een meerwaarde zijn voor de stad? 

 

 

 
4. Vaststellen van de voorwaarden met betrekking tot de ontwikkeling van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rombout’ 
In zitting van 6 juli 2010 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Rombout’ definitief vastgesteld (met inbegrip van het onteigeningsplan). Gezien de 
Bestendige Deputatie bij besluit van 15 september 2010 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 4 november 2010) machtiging toekent om over te gaan tot onteigening, 
kunnen 
nu de voorwaarden met betrekking tot de ontwikkeling van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Rombout’, worden vastgesteld. De raad wordt gevraagd deze voorwaarden 
vast te stellen. 

� Ik ga mij onthouden bij deze stemming niet omdat deze voorwaarden niet goed zijn. Het is 
goed als er beschermende voorwaarden zijn voor de stad ivm de ontwikkelaar maar ik heb 
nog steeds een probleem met de grote van het RUP. 

  

 
6. Aankoop van het onroerend goed gelegen te Bilzen, Sint Lambertuslaan 42, 
sectie H nummer 18/V, eigendom van de familie Broux-Bosch: goedkeuring 
overeenkomst ‘aanbod tot verkoop van een onroerend goed’ 
Gevraagd wordt akkoord te gaan met de aankoop van het onroerend goed gelegen te Bilzen, 
Sint Lambertuslaan 42, kadastraal gekend sectie H nummer 18/V, eigendom van de familie 
Broux-Bosch en de overeenkomst ‘aanbod tot verkoop van een onroerend goed’, opgesteld 
door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen Hasselt goed te keuren. 

� Er zijn hier reeds verscheidene aankopen geweest. Wanneer krijgen we een 
ontwikkelingsplan te zien van deze gebouwen? En voor wanneer is dit gepland? 

 
 

8. Aankoop van gronden gelegen te Beverst – omgeving 
Beversheem/Zonhoevestraat – sectie A nummers 415/A en 419/E, eigendom van 
de consoorten Colla: goedkeuring overeenkomst tot aankoop 
Gevraagd wordt akkoord te gaan met de aankoop van gronden gelegen te Beverst – 
omgeving Beversheem/Zonhoevestraat – kadastraal gekend sectie A nummers 415/A en 
419/E, eigendom van de consoorten Colla en de desbetreffende overeenkomsten goed te 
keuren. 



� Als ik het goed begrepen heb liggen deze gronden in een BPA zone voor openbaar groen. 
Wat is de bedoeling dat de stad met deze zone zal doen? 

 

9. Verkavelingsaanvraag op naam van de stad Bilzen, met als onderwerp het 
verkavelen van een perceel grond (woonwagenterrein), gelegen te Bilzen, ter 
plaatse Eikaert, sectie C nummer 49F: beslissing over het stratentracé en gratis 
grondafstand om te voegen bij het openbaar domein 
Gevraagd wordt akkoord te gaan met het aanleggen van nieuwe verkeerswegen en de gratis 
grondafstand om te voegen bij het openbaar domein, zoals ingetekend op de plannen, 
opgesteld door architect Rob Lemmens, horende bij de aanvraag om afgifte van een 
verkavelingsvergunning voor het verkavelen van een perceel grond (woonwagenterrein), 

gelegen te Bilzen, ter plaatse Eikaert, kadastraal gekend sectie C nummers 49F. 
� Welke is de timing van deze uitbreiding? Zullen de mensen die vroeger schriftelijke 

toezegging gehad hebben om op dit terrein te mogen komen wonen dit ook werkelijk 
mogen doen? (toezegging 12/05/05 ) 

 
27. Wijziging rechtspositieregeling – aanpassen van artikel 261 in verband met 
bijkomende feestdagen – voorstel om 15 november als bijkomende feestdag te 
vervangen door de dag na Hemelvaartsdag 
In het kader van een efficiënte dienstverlening aan de burger is het wenselijk om 
15 november als bijkomende feestdag te vervangen door de dag na Hemelvaartsdag die in 
het verleden altijd als collectieve brugdag werd ingezet en die ook in de privé wordt 
gepercipieerd als brugdag (verlofdag). 
Gevraagd wordt akkoord te gaan om artikel 261 §2, 2de alinea van de rechtpositieregeling 
aan te passen als volgt: “Het personeelslid heeft ook betaalde vakantie op 3 bijkomende 
feestdagen: de vrijdag na Hemelvaartsdag, 2 november en 26 december.” 

� Als N-VA steunen we dit voorstel om evidente redenen maar ook omdat hierdoor de klant een 
betere dienstverlening gegeven wordt. Dit jaar nog werd ikzelf geconfronteerd met de sluiting 
van de sporthal op een moment dat ik geen weet had van een feestdag. 

 

29. 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). 

� Principieel vind ik dit een goede studie. Ik heb echter wel vragen bij de hoogte van het bedrag. 
Met dit bedrag kunnen we volgens mij een interne praktisch een jaar met deze opdracht 
belasten. Mijn ervaring met externe consults is dat deze ook zeer veel tijd (en dus geld) 
vragen aan de organisatie doordat zij de organisatie niet in detail kennen. Vaak zijn zulke 
consults ook gewoon mensen die de pen vasthouden wat de organisatie wenst. (en dan dit 
mooi presenteert. ) Ik zou toch nog binnen de organisatie kijken of er daar niemand kan voor 
vrijgemaakt worden.  

 

30. Goedkeuren van het project hoogstamboomgaarden rond de Rentmeesterij – 
Alden Biesen 
In het kader van het herstel van de gemeentelijke boomgaarden rond de Rentmeesterij en 
Alden Biesen, werd er door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren terzake een 
voorstel uitgewerkt voor een oppervlakte van ongeveer 11 ha. Het Regionaal Landschap 
Haspengouw Voeren komt tussen in de onkosten voor een bedrag van 46 876,06 euro. De 
bijdrage van de stad Bilzen bedraagt 36 954,72 euro. Gevraagd wordt het project 
hoogstamboomgaarden rond de Rentmeesterij – Alden Biesen goed te keuren. 

� Gaat deze boomgaard ook uitgebaat worden? Of gaat dit helemaal verloren? 



 

 
 

38. Vaststellen van een investeringssubsidie voor de vzw Pabilo voor het uitvoeren 
van aanpassingswerken aan het seniorenhuis 
In het kader van het uitvoeren van aanpassingswerken aan het seniorenhuis wordt gevraagd 
een investeringssubsidie vast te stellen voor de vzw Pabilo ten bedrage van 40 000 euro. 

� Deze extra kosten zijn vooral te wijten aan het leggen van parket ipv linoleum en aan een 
akoestisch vals plafond. Zijn deze extra werken echt nodig?  

 

41. Vaststellen van een belasting op de leurhandel: opheffen van het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 en vaststellen van een belasting 
vanaf 1 januari 2011 
Gevraagd wordt het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 met ingang van 1 januari 
2011 op te heffen en met ingang van 1 januari 2011 en eindigend op 31 december 2013 een 
nieuwe belasting op de leurhandel vast te stellen. 

� Wat is de motivatie van deze meer dan verdubbeling? 
 

42. Vaststellen van een belasting op de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval 
Gevraagd wordt met ingang van 1 januari 2012 en voor een termijn van twee jaar, eindigend 
op 31 december 2013, een belasting vast te stellen op de verwerking van groente-, fruit-, en 
tuinafval. 

� Over hoeveel ton gaat dit jaarlijks? 
 

45-46-48. Budget 
� We hebben 2 grote bemerkingen op deze begroting.  
� De eerste bemerking is met de leningslast. Deze klimt gestaag en jammer genoeg vindt men 

dat niet echt terug in het dossier. Waar het gaat over de leningslast  brengt men enkel deze 
voor 2011 in rekening. Voor 2012 en 2013 doet men alsof die onbestaande zijn. Nochtans zijn 
deze accuraat beschreven op p. 25 van het meerjarig financieel beleid . Ik denk trouwens dat 
op nieuwjaar 2013 er een heel groot feest gaat gevierd worden in Bilzen. We worden dan 
plots 9 milj schuld kwijtgescholden.(toelichting P25 ) Natuurlijk zal dat niet gebeuren en zullen 
we einde 2013 een schuld hebben van rond de 70 milj.. Dit is een enorme stijging die het 
budget de komende jaren zwaar zal hypothekeren.   

� De tweede bemerking die ik heb is een principiële. Het huidige stadsbestuur vindt dat er 
financiële ruimte is om de aanslagvoet te verlagen. Ik begrijp niet dat het stadsbestuur er niet 
voor kiest om deze financiële ruimte (100.000€ ) te verlagen naar zijn meest asociale 
belasting namelijk de basisdienstenbelasting. SP.a en Groen! Hebben in hun programma de 
afschaffing van de forfaitaire belastingen staan. Schepen Caubergh heeft zijn hele politieke 
carriere rond het afschaffen van deze belasting gebouwd. Ik begrijp dan ook niet hoe men 
deze beslissing erdoor gedrukt kan hebben.   Uiteraard zou deze korting op de 
basisdienstenbelasting slechts 8€ per gezin zijn maar ze zou eerlijk verdeeld zijn én ze zou 
reeds merkbaar zijn in 2011 en niet in 2013 zoals met deze korting van de personenbelasting.  

� Deze meerderheid kiest ervoor om onze leningslast naar ongekende hoogtes te drijven en als 
ze belastingsvermindering geeft doet ze dat op een manier die sociaal niet verdedigbaar is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AANVULLEND PUNT VAN EEN RAADSLID 
1 Aanvullend punt van raadslid Walter Bollen bij e-mail van 12 december 2010: 
voorstel sneeuwtelefoon 
Raadslid Walter Bollen vraagt om een principiële beslissing te treffen inzake het oprichten 
van een sneeuwtelefoon in Bilzen en het college van burgemeester en schepenen opdracht 
te geven om de praktische en reglementaire modaliteiten hiervoor te onderzoeken. 
 
 
Voorstel voor het instellen van een Bilzerse sneeuwtelefoon.  

 

 

 

Het politiereglement verplicht de bewoners om wanneer het glad is door ijzel, sneeuw of vorst de nodige 

maatregelen te nemen om voor hun woning een veilige doorgang voor voetgangers te garanderen.  

 

Voor ouderen en minder mobiele, zorgbehoevende mensen is het ruimen van winterse neerslag op het voetpad 

vaak een probleem. Soms hebben zij niet het geluk hiervoor een beroep te kunnen doen op buren, vrienden of 

familie, wat nog altijd de meest aangewezen aanpak is en blijft.   

 

Een sneeuwtelefoon, zoals onlangs opgericht in Roeselare, Ieper en Aalter kan voor die mensen een welgekomen 

hulp zijn en de veiligheid voor de voetgangers in alle weersomstandigheden garanderen. Senioren, 

hulpbehoevenden en minder mobiele inwoners van onze gemeente zouden naar de sneeuwtelefoon kunnen bellen 

en de noodzakelijke hulp voor het ruimen van hun voetpad vragen.  

 

De bemanning van de telefoonlijn kan in handen gegeven worden van de dienst Welzijn.(De Twee) 

 

Het ruimen van de winterse neerslag op het voetpad kan opgenomen worden in het takenpakket van de 

technische dienst (of afhankelijk van de noodzaak aan een sociaal tewerkstellingsproject) 

 

Uiteraard hoeft deze nieuwe dienstverlening niet gratis te zijn. In Ieper betaal je een forfaitaire prijs van 10 euro 

voor het ijs- en sneeuwvrij maken van het voetpad, in Roeselare en Aalter is dat slechts 2 euro. Ik stel voor om 

een billijke 5 euro te vragen. Omwille van de kosten van een facturatie stellen we voor om dit bedrag dadelijk te 

laten betalen aan de sneeuwruimers.  

 

 

Voorstel van beslissing: 
 

 

 

Art 1 De gemeenteraad hecht haar principiële goedkeuring aan het voorstel om in Bilzen een 

sneeuwtelefoon op te richten; 

 

Art 2 De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om hiervoor de 

praktische en reglementaire modaliteiten te onderzoeken, hierover te overleggen met de dienst Welzijn en zo 

snel mogelijk een definitief voorstel aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen; 

 

Art 3 De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om met behulp van 

alle gemeentelijke informatiekanalen (de website, 13, … ) en de thuiszorgdiensten in Bilzen een warme 

oproep te doen naar de inwoners om het voetpad voor hun woning ijs- en sneeuwvrij te houden en, mochten 

zij dat niet zelfstandig kunnen, daarvoor in eerste instantie een beroep proberen te doen op buren, vrienden 

of familie. 

 

Art 4. Deze dienst zal  de gebruiker 5 € kosten. Direct te betalen aan de sneeuwruimers. 

 

 


