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OPENBARE ZITTING 

 
I. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
1. N777  Wellen-Kortessem  - samenwerkingsovereenkomst AWV betreffende de studie en de 
uitvoering van werken op de gewestweg: goedkeuren addendum nr. 2 
 
Naar aanleiding van het project N777: aanleg van fietspaden en semi-gescheiden riolering, 
herinrichting schoolomgeving, Lot 2 - Zonneveldweg, wordt een tweede addendum toegevoegd aan 
de  de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en gemeente Wellen van 02.02.2006, 
waarbij volgende afspraken worden vastgelegd/toegevoegd: 
- vernieuwen van rijweg lastens AWV  
- bijkomende aanleg van voetpaden langs gewestweg lastens gemeente Wellen (voetpaden niet 
vallend onder module 10) 
- verdeling in de kosten van de aanleg van de RWA  is als volgt :  
   * Vlaams Gewest : 14,95 % (rijweg) 
   * Module 13 (aanleg van fietspaden langs gewestwegen) : 8,72 % (fietspaden) 
   * Gemeente Wellen : 76,33 % (aanleg van voetpaden langs gewestwegen + afkoppelingen van 
bebouwde en niet-bebouwde percelen langs de gewestweg) 
Het ontwerp van addendum wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 

eenparig aangenomen 
 

2. Opdracht bij wijze van open aanbesteding voor het uitvoeren van volgende werken : N777 
Wellen - Kortessem : aanleg fietspaden en semi-gescheiden riolering en herinrichting 
schoolomgeving - Lot 2: Zonneveldweg -  goedkeuring lastenboek 
 
Het bestek N777 Wellen-Kortessem : aanleg fietspaden en semi-gescheiden riolering, herinrichting 
schoolomgeving - lot 2 Zonneveldweg zoals opgemaakt door Eureplan (Macobo), Diesterstraat 6, 
3980 Tessenderlo wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De kosten van de werken 
worden geraamd op 8.476.387,49 EUR (incl. BTW) waarvan 2.172.947,88 EUR (incl. BTW) lastens de 
gemeente valt 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 



 

3. Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid 
Haspengouw : goedkeuring jaarrekening, inhoudelijk verslag en begroting 
 
De jaarrekening, de inhoudelijke verslagen en de begroting van de interlokale vereniging ter 
ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid Haspengouw worden ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
4. Toelage 2016: Wellense sportraad t.b.v. € 750,00 
 
Aanvraag van de Wellense sportraad voor het toekennen van de werkingssubsidie voor 2016 t.b.v. € 
750,00. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
5. Algemene vergadering van Limburg.net op 22 juni 2016 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de buitengewone algemene vergadering 
van Limburg.net van 22 juni 2016 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Gewone algemene vergadering van IGL op 23 juni 2016 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de gewone algemene vergadering van 
IGL van 23 juni 2016 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

7. Gemeenteraad 29 april 2016 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 29 april 2016 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 



 

Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:20 uur. 


