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6 Restauratie van de begijnhofhuisjes, Begijnhofstraat 4-6: goedkeuring van de 
eindafrekening 
Gevraagd wordt de eindafrekening van de werken ‘Restauratie van de begijnhofhuisjes, 
Begijnhofstraat 4-6’, ten bedrage van € 577 845,27 inclusief btw, goed te keuren 

� Welk is de uiteindelijke huurprijs die de huur van dit huisje heeft opgeleverd. We 

hebben hier een besluit goedgekeurd waarin vermeld stond dat dit minimum 750€ zou 

zijn. Is dit bedrag bereikt? 

 
7 Goedkeuring van het woonplan Bilzen 
Gevraagd wordt het woonplan Bilzen, waarin een objectieve beschrijving van de huidige 
woonsituatie in de stad Bilzen wordt weergegeven, goed te keuren. 

� In op p 35 wordt gesproken over het hoge aandeel ouderen dat bijkomende 

steunmaatregelen geniet en het aantal leefloners. Evenals het groot aantal 

asielzoekers op de wachtlijst. Welke concrete acties worden hier voorgesteld. 

� Kostprijs van een woning uit hogere prijsklasse en appartementen is lager dan 

gemiddeld. Bouwgrond is hoger. 

� Beverst en Munsterbilzen worden meer ontwikkeld naar suburbaan, Mopertingen en 

Eigenbilzen meer naar landelijk. Voor buitengebied wordt 15 w/ha aangehouden voor 

kleinstedelijk gebied 25 /ha. 

 
8 Aankoop van 153 publieke parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage 
‘De Klokke’: goedkeuring overeenkomst 
In het kader van de aankoop van 153 publieke parkeerplaatsen in de ondergrondse 
parkeergarage ‘De Klokke’, wordt gevraagd de voorliggende overeenkomst tussen 
Parking B-OOST NV en de stad Bilzen goed te keuren. 

� Er is een berekening gemaakt waarbij we als stad beterkoop uitkomen als we kopen 
ipv lenen. Dit is zuiver naar huurprijs gezien. Is er ook rekening gehouden dat we als 
huurder meer kosten voor het onderhoud zullen hebben ? 

 
 
9 Publieke parking in Residentie De Commanderie: 
- goedkeuring ruiling / verkoop, aanneming van een publieke parking 
- goedkeuring statuten gebouw 
De raad wordt gevraagd volgende overeenkomsten goed te keuren: 
- ruilingen van grondaandelen project residentie De Commanderie 
- verkoop / aanneming NV Molenweide Vastgoed – BVBA VLS Development / Stad Bilzen 
- statuten Groep Gebouwen Residentie ‘De Commanderie’ te 3740 Bilzen, 
Markt-Romboutstraat – vorming van deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid 
- statuten Blok A – Groep van gebouwen – Residentie ‘De Commanderie’ te 3740 Bilzen, 
Markt-Romboutstraat 

� Het gaat hier over ruiling en verkoop. Op zich is daar niks mis mee maar het maakt 
het voor mij als eenvoudig gemeenteraadslid er niet makkelijker op om de kosten 
voor de Bilzenaar exact te bepalen.  Om welk bedrag gaat het nu net dat geruild 
wordt en welke zijn de investeringen die opgenomen zijn in de begroting. 

 
 
 
 
 
 

 



10 Parkeerbeleid Bilzen – wijziging van de voorwaarden van de 
concessieovereenkomst inclusief een quality agreement tussen de stad Bilzen 
en de NV Parking B-Oost met als onderwerp het beheer van het parkeren op de 
openbare weg in Bilzen 
De beslissing van de gemeenteraad van 6 juni 2006 houdende wijziging van de concessie 
van openbare dienst voor het beheer van het parkeren op de openbare weg in Bilzen, dient 
omwille van een aantal redenen, toegelicht in het voorliggend dossier, aangepast te worden. 
Gevraagd wordt akkoord te gaan met een wijziging van de voorwaarden van de 
concessieovereenkomst inclusief een quality agreement tussen de stad Bilzen en de 
NV Parking B-Oost, met als onderwerp het beheer van het parkeren op de openbare weg in 
Bilzen. 

� Welk zijn de exacte kosten die deze overeenkomst inhouden voor de stad. In de vorige 

overeenkomst zag  ik dat we een aandeel van de omzet van de retributies kregen. Nu 

zie ik dat we een forfaitaire kost betalen die minstens volgens de opsomming in artikel 

10par3 163.946 € zal bedragen. Ik ben helemaal niet tegen het beleid dat men voert 

ivm het gratis parkeren maar wat kost dat nu exact aan de Bilzenaar? Vroeger kregen 

we een percentage van de inkomsten (welk was dit bijvoorbeeld voor het jaar 2011) en 

nu betalen we forfaitair een groot bedrag en krijgen we volgens mij geen extra 

inkomsten meer.  

� In art 11 staat dat het financieel plan van de concessiehouder deel uitmaakt van deze 

overeenkomst.  Zat dit in het dossier ? Ik heb dat alleszins niet gezien. Hoe zit het 

daarmee.  


