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18. Vaststelling verkeersreglement houdende uitbreiding van de blauwe zone en het 

invoeren van bewonersparkeren op een gedeelte van de Parklaan gelegen te 

Bilzen-centrum 

 

Gevraagd wordt het verkeersreglement houdende uitbreiding van de blauwe zone en het 

invoeren van bewonersparkeren op een gedeelte van de Parklaan gelegen te Bilzen-centrum, 

vast te stellen. 

� Daar de blauwe zone wordt uitgebreid moet dan ook het contract met de parkeerfirma 

aangepast worden. Ik veronderstel meer blauwe zone, meer inkomsten voor deze 

firma.  

� Wordt er aan alle bewoners van deze straten een bewonerskaart uitgereikt? Anders zie 

ik een nadeel voor de mensen die net niet in de blauwe zone vallen. Zij kunnen niet in 

de blauwe zone parkeren. Hun buren echter kunnen zowel in de blauwe zone als 

erbuiten parkeren. 

 

 

19. Vaststelling verkeersreglement houdende uitbreiding van de blauwe zone en het 

invoeren van bewonersparkeren op een gedeelte van de Sint-Lambertuslaan (N2) 

gelegen te Bilzen-centrum 

 

Gevraagd wordt het verkeersreglement houdende uitbreiding van de blauwe zone en het 

invoeren van bewonersparkeren op een gedeelte van de Sint-Lambertuslaan gelegen te Bilzen-

centrum, vast te stellen  

 

 
23. Opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Glastuinbouw’ – 

ereloonovereenkomst – besteknummer 253/08: goedkeuring bijakte 1 bij de 
ereloonovereenkomst met als onderwerp de uitbreiding van de opdracht 

 

Gevraagd wordt de bijakte nummer 1 bij de ereloonovereenkomst met als onderwerp de 

uitbreiding van de opdracht ‘Opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Glastuinbouw’’, goed te keuren. 

� Er is een toewijzing gedaan op basis van een bestek. Nu blijkt dat ik citeer uit het 

dossier “ Het studiebureau heeft de werklast voor dit RUP duidelijk onderschat”. Als 

het studiebureau dit onderschat heeft dan zal het studiebureau hiervoor opdraaien. 

Anders hadden we de opdracht misschien aan een ander bureau gegeven. Ik begrijp 

dan ook niet dat wij als gemeenschap hiervoor moeten opdraaien.  

� Ik vraag mij trouwens af als een concurrent deze praktijk zou aanklagen wat wij 

daartegen kunnen doen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Meere Weyen: 

definitieve vaststelling 
 
Gevraagd wordt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Meere 

Weyen’, opgesteld door het studiebureau Cleuren-Merken, omvattende: 

- de toelichtingsnota 

- het plan van de bestaande toestand 

- de stedenbouwkundige voorschriften 

- het bestemmingsplan (grafisch plan) 

- het onteigeningsplan 

- de motiveringsnota bij het onteigeningsplan 

overeenkomstig de decretale bepalingen definitief vast te stellen 

� Dit dossier is reeds verscheidene malen op deze GR geweest en ik denk dat de 

standpunten hieromtrent goed gekend zijn. Toch zijn er een aantal punten waar ik 

nog op wil wijzen. 

� Er zijn 18 bezwaren ingediend tegen dit RUP. Deze bezwaren zijn allemaal van 

omwonenden of een aantal samen gebundeld met een  raadsheer. Toen men de 

informatieavond rond het PRUP van Merem hield zei de burgemeester en ik citeer 

“ Als we geen rekening houden met  de levenskwaliteit van de omwonenden zijn 

we niet goed bezig.” Wel deze bezwaarindieners vinden duidelijk dat hun 

levenskwaliteit verminderd.  

� Ook weer op deze informatieavond van Merem vond de burgemeester het niet 

meer dan redelijk dat men als onteigeningsgrens 70 m nam. Hier op Meere Weyen 

is dat in het verleden nog door mij voorgesteld maar dat was toen onmogelijk.  

� Wat we ook in de voorbije zittingen steeds hoorden was dat beide fases 

onmiddellijk na elkaar zouden ontwikkeld worden zodat onteigening voor het hele 

gebied hoogdringend was. Nu merkt de provincie op de behoefte voor ontwikkeling 

van faze 2 niet prioritair kan zijn daar ze niet kan aangetoond worden via een 

woonbehoeftestudie. ( De provincie merkt zelfs op dat deze behoefte niet mag 

aangetoond worden door een projectontwikkelaar. Dit lijkt de evidentie zelve maar 

blijkbaar vond men het nodig dit nogmaals te vermelden voor Bilzen. ) Maar net 

als in Merem ligt ook hier geen woonbehoeftestudie voor en net als in Merem stelt 

de provincie zich daar vragen over.  

� Frappant is ook dat de gecoro geen enkel bezwaar ten gronde  aanvaard behalve 

één. Deze stelt dat de waterbuffering misschien onnodig groot is en vraagt om het 

perceel uit de onteigening te laten. Vreemd genoeg adviseert de gemeentelijke 

diensten, die toch deze waterbuffering mee zo getekend hadden, om dit gedeeltelijk 

te volgen en dit perceel uit faze 1 te halen en dus uit de hoogdringendheid. Dat dit 

een beslissing is die door de gemeente is voorgeschoteld aan de mensen van de 

gecoro blijkt uit het “ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de Meere 

Weyen “ hetwelk voorafgaand aan de vergadering van de gecoro is verdeeld. 

� Al bij al is dit een gemiste kans om een ontwikkeling van een gebied te doen in alle 

sereniteit. De gemeente heeft op geen enkel moment oor gehad naar de zorgen en 

opmerkingen van zijn inwoners. Men kan en mag niet de zorgen en misschien ook 

emotionaliteit van zijn bewoners wegwuiven als uiting van het NIMBY effect. Men 

heeft steeds een verantwoordelijkheid over zijn bewoners. Ook over degenen die er 

al gevestigd zijn. 

 

 

 



31. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen Schoonbeek: goedkeuring 

aanpassing meerjarenplan 2008-2013 

 
Gevraagd wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek  
Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen Schoonbeek goed te keuren. 

� Als ik het goed begrijp zal er voor 30.000€ werken aan de kerk gedaan worden, om de 

functies van het parochiaal leven die vroeger in de pastorij plaatsvonden mogelijk te 

maken. Ik veronderstel dat met deze functies vergaderen wordt bedoeld. Ik vraag mij 

af of dit niet elders kan gebeuren bijvoorbeeld in Beterveld? 

 

38. Goedkeuring budgetwijziging nr. 5 (gewone dienst) en nr. 6 (buitengewone 

dienst) van de stad Bilzen voor het dienstjaar 2011 

 

Gevraagd wordt de budgetwijziging nr. 5 (gewone dienst) en nr. 6 (buitengewone dienst) van 

de stad Bilzen – dienstjaar 2011, goed te keuren. 

� Als je kijkt naar het overzicht van Dexia van 31/10 en naar dat van 29/09 bij de vorige 

BW dan zit er voor het jaar 2014 ongeveer een miljoen euro verschil in de uitstaande 

schuld. Waaraan is dat verschil te wijten op die ene maand.  

 

 

 

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

 

Conform artikel 13 van het reglement van orde van de gemeenteraad worden aan de raad de 

schriftelijke vragen van raadsleden aan het college en de antwoorden medegedeeld.  De 

raadsleden kunnen tevens mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die 

niet op de agenda van de gemeenteraad staan. 

 
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. 
Raadslid Erika Thijs geeft aan dat burgers in deze op hun verantwoordelijkheid 
moet gewezen worden en roept dan ook de burger op om hulpbehoevende buren 
te helpen. 
Burgemeester Johan Sauwens schetst kort de huidige werking van de 
strooidienst. Inzet van nog meer eigen medewerkers is onmogelijk. Hij zal aan het 
OCMW vragen om het voorstel nader te onderzoeken. 
 

� De winter is weer in het verschiet en dan kunnen de problemen rond sneeuwvrije 

stoepen en zo weer opduiken. In bepaalde andere gemeentes doet men 

sensibiliserings- acties hieromtrent. Vorig jaar bij de GR van 21 december heb ik een 

voorstel ingediend om een sneeuwtelefoon op te richten waarop bepaalde mensen 

zouden kunnen beroep doen om de stoep te laten ruimen. Er werd toen gesteld dat het 

OCMW dit nader zou onderzoeken. Wat is het resultaat van dit onderzoek? 


