De gemeenteraad van 30 mei 2013
 De gemeente kent aan de kerkfabriek O.L.V. Ten Hemelopneming Heks een
investeringssubsidie van € 11.313,50 toe voor de financiering van de eindafrekening
onderhoudswerken (fase 2) aan het beschermde orgel.
 De gemeenteraad erkent de sportraad als adviesraad voor alle aangelegenheden
inzake het sportbeleid voor de periode 2013 – 2018.
 De gemeenteraad erkent de nieuwe samenstelling van het gezamenlijk
beheersorgaan van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek en het
gemeenschapscentrum voor de periode 2013-2018.
 De gemeenteraad erkent de nieuwe samenstelling van de cultuurraad voor de
periode 2013-2018.
 De update en uitbreiding (projectsubsidies) van het reglement voor de subsidiëring
van het plaatselijk socio-cultureel worden goedgekeurd. Je kan het reglement
raadplegen via de website: www.heers.be/vrije-tijd/cultuur/subsidies.
 De gemeenteraad keurt het aangepaste huishoudelijk reglement van de cultuurraad
goed. Voortaan kunnen ook ocmw-raadsleden, met uitzondering van de voorzitter
van het ocmw, in het bestuur van de cultuurraad zetelen.
 De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst Leaderproject "Toeristische
ontsluiting van het rijke Haspengouwse verleden" goed. Via dit koepeldossier kunnen
middelen bekomen worden om de kerk van Veulen op permanente basis
belevingsvol te ontsluiten voor bezoekers en toeristen.
 De gemeente Heers zegt de overeenkomst met de dienst voor opvanggezinnen “De
Bambi’s” op met ingang van 1 januari 2014.
 De gemeente gaat een engagementsverklaring aan voor gelijke rechten voor holebi’s
en transgenders. Meer details hierover vind je verder in dit infoblad.
 In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. het premiestelsel voor
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, komt de gemeente
tussen in de kosten voor de restauratie van het poortgebouw en de aanleg van het
voor- en binnenplein van Hoeve Het Doolhof in Klein-Gelmen. Het gaat
respectievelijk over een tussenkomst van € 21.848,20 (incl. btw) en € 8.982,17 (incl.
btw).
 In uitvoering van de minimum- en maximumtarieven die opgelegd worden door het
Vlarema wordt het retributiereglement voor inzameling grofvuil (17 december 2012)
als volgt aangepast:
Artikel 4: Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt de retributie vastgesteld
op 10,00 EUR voor max. 1 m³ en 20,00 EUR voor max. 2 m³. De retributie wordt
voldaan door betaling van een grofvuilsticker die zichtbaar op het grofvuil wordt
gekleefd. Per aanbieding is het volume beperkt tot 2 m³.
Artikel 5 wordt gewijzigd voor wat betreft het tarief van grofvuil, nl. per aangeboden
éénheid, samengebonden goed of hanteerbare bundel met een max. van 1 m³ wordt
4,00 EUR aangerekend.
De inwoners werden in mei reeds per brief over deze aanpassingen ingelicht. Je vindt
hierover ook een artikel terug in de vorige editie van het infoblad.
 De gemeente Heers neemt deel aan het project ‘planadvies duurzaam bouwen voor
particulieren in Limburg’. In dit kader voorziet de gemeente een bijdrage in de kosten
van € 50 per advies, met een maximum van 10 adviezen per jaar, van burgers die in

de gemeente een woning verbouwen of bouwen onder de voorwaarde dat het
gebouw na de bouwwerken effectief betrokken wordt door de aanvragers.
 Het ontwerp, het bestek en de raming ten bedrage van € 119.213,74 incl. btw,
opgemaakt door de provincie voor “Onderhoud en buitengewone herstelling
gemeentewegen in beton dienstjaar 2013”, worden goedgekeurd.
 De gemeenteraad beslist de gemeentelijke subsidie voor het verplaatsen van
verlichtingspalen op te heffen.

