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0.  INLEID ING  

0 . 1 .  H i s t o r i e k  p r o c e s v e r l o o p  

FASE 1 – Verkenningsnota 

11 augustus 2011 Startvergadering gemeente 

20 september 2011 Ambtelijk overleg 

13 oktober 2011 GBC – bespreking Verkenningsnota 

13 december 2011 PAC – conformverklaring Verkenningsnota 

 

FASE 2 – Uitwerkingsnota 

januari 2012 Startvergadering – ambtelijk overleg 

mei 2012 Ambtelijk overleg 

28 mei 2013 Bespreking werk-GBC – bespreking resultaten 

en Uitwerkingsnota 

26 november 2013 Bespreking consenus-GBC Uitwerkingsnota 

 

FASE 3 – Beleidsplan 

11 februari 2014 Startvergadering – ambtelijk overleg 

1 april 2014 Ambtelijk overleg Beleidsplan 

mei 2014 Ter kennisgeving gemeenteraad 

18 juni 2014 Participatie-avond 

25 juni 2014 Consensus-GBC – bespreking beleidsplan 

augustus 2014 Voorlopige aanvaarding gemeenteraad 

23 september 2014 RMC – conformverklaring Beleidsplan 

31 oktober 2014 Definitieve aanvaarding gemeenteraad 

 Publicatie in het Belgisch Staatsblad 

0 . 2 .  D e  pa r t ne r s  i n  he t  p r oc e s  

Bij het opstellen van een mobiliteitsplan wordt een (mobiliteits)planningsproces gevolgd. In 

het kader van dit proces worden een aantal commissies opgericht die dit proces van nabij 

volgen en evalueren. De opgerichte commissies worden op verschillende momenten in het 

planningsproces geraadpleegd. 
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0.2 .1 .  Gemeente l i jk  begele id ingscommiss ie  (GBC)  

Het mobiliteitsplan ligt onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke 

begeleidingscommissie. Deze commissie is een multidisciplinair en 

beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen 

mobiliteitsknelpunten onderzoeken. Hierbij staan oplossingen en kwaliteitsvolle plannen en 

projecten die kaderen in het duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid centraal. De GBC verleent 

assistentie bij de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van deze projecten. 

De GBC formuleert haar aanbevelingen bij consensus. Elk van de vaste leden en de 

aanwezige variabele leden hebben één stem waarbij zij zich uitspreken over het plan of 

project. Uitdrukkelijk bezwaar van één van de vaste leden of aanwezige variabele leden 

leidt tot het ontbreken van de consensus. De GBC te Wellen is als volgt samengesteld: 

VASTE LEDEN 

Gemeente Wellen  Schepen van mobiliteit en verkeer: mevr. K. 

Treunen 

MOW - BMV  Mevr. S. Van Campenhout 

MOW - AWV  Dhr. J. Market 

VVM – De Lijn Limburg  Mevr. D. Renders 

VARIABELE LEDEN 

RWO RO Limburg  Mevr. K. Gijsen 

Provincie Limburg  Dhr. R. Schreurs 

ADVIESVERLENENDE LEDEN 

Gemeente Wellen  Stedenbouwkundige ambtenaar: mevr. C. 

Scierski  

 Milieuambtenaar: dhr. P. Flamand 

 Controleur der werken: dhr. G. Polling 

Politiezone kanton Borgloon  Dhr. E. Vanelderen 

EXTERNE LEDEN 

Studiebureau D+A Consult  Mevr. Ann Lambrechts 

 Dhr. Hans Van den Wyngaert 

 



Mobiliteitsplan Wellen – fase 3: beleidsplan 

augustus 2014 P26002 9 67 │ │

0.2 .2 .  Regionale  Mobi l i te i tscommiss ie  (RMC)  

De Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

kwaliteitscontrole op het ontwerp, de evaluatie en de herziening van de gemeentelijke 

mobiliteitsplannen en op projecten.  

De RMC treedt op als formele kwaliteitsbewaker en doet daarvoor beroep op 

kwaliteitsadviseurs. De kwaliteitsadviseur heeft een expliciet adviserende rol. De plannen en 

projecten die voor advies worden voorgelegd komen tot stand door de samenwerking en het 

overleg tussen de verschillende partijen binnen de GBC. De taak van de kwaliteitsadviseur 

vertaalt zich in het uitbrengen van een gunstig of ongunstig advies aan de minister over een 

project of plan en desgevallend de begeleiding van de beraadslagingen in de RMC. 

De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) van het departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) is voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De 

RMC is samengesteld uit de volgende vaste leden: 

 de initiatiefnemer, tenzij die al aanwezig is in een andere hoedanigheid die 

hieronder wordt vermeld: 

 een vertegenwoordiger van de afdeling BMV van het departement MOW; 

 een vertegenwoordiger van de afdeling Agentschap Wegen en Verkeer; 

 een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; 

 een vertegenwoordiger van het departement Ruimte Vlaanderen; 

 een vertegenwoordiger van de betrokken gemeente(s); 

 een vertegenwoordiger van de betrokken provincie(s). 

0 . 3 .  P ar t i c i p a t i e t r a j e c t  –  o pe n ba ar  o n d er z oe k  

Bij de opmaak van het Beleidsplan is het raadplegen en horen van de bevolking een 

cruciaal onderdeel. De inspraak naar de burgers wordt in Wellen verleend door de Wellense 

Verkeerscommissie Binnen de gemeente zijn alle maatschappelijke geledingen 

vertegenwoordigd in de milieuraad en/of verkeerscommissie. Zowel de Wellense 

Adviesraad Milieu (WAL) als de Wellense verkeerscommissie (WVC) worden in elk van de 

drie fases van het mobiliteitsplan betrokken.  

De verkeerscommissie bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van basisscholen die 

begaan zijn met de mobiliteit in hun gemeente. Zij zijn bijgevolg op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in de gemeentelijke verkeers- en mobiliteitsstructuur.  

Bovendien wordt de Wellense Adviesraad Leefmilieu mee betrokken in het 

participatietraject. Wat de verscheidenheid van de bevolking in het participatietraject enkel 

maar ten goede komt.. 
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0 . 4 .  D e  l a a t s t e  fa se ,  ‘ he t  be l e i d sp l a n ’  

Het Mobiliteitsplan – synthesenota/uitwerkingsnota voor de gemeente Wellen is conform 

verklaard door de auditcommissie. In het laatste document, het beleidsplan, wordt het 

voorkeursscenario ter realisatie van duurzame mobiliteit uit de tweede fase verder 

uitgewerkt. 

Het voorliggend beleidsplan vormt aldus de beleidskeuze van de gemeente, het Vlaams 

Gewest en De Lijn. Het beleidsplan geeft de krachtlijnen en verantwoordelijkheden aan voor 

een geïntegreerd programma van acties voor de korte, middellange en lange termijn. Dit 

gebeurt, zoals het Mobiliteitshandboek voorschrijft, aan de hand van een aantal 

Werkdomeinen. 

In eerste instantie hebben de werkdomeinen betrekking op de inhoudelijke aspecten van het 

mobiliteitsbeleid. 

In een tweede fase richten de werkdomeinen zich hoofdzakelijk op hoe het vooropgestelde 

(mobiliteits)beleid kan worden geïmplementeerd. 

Inhoudelijke aspecten van het mobiliteitsbeleid 

 Werkdomein A: de gewenste ruimtelijke structuur en de weerslag op mobiliteit 

Dit domein omvat de beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die 

een sturend karakter hebben op de mobiliteit. Strategische projecten komen aan 

bod binnen het gemeentelijk structuurplan (goedgekeurd en momenteel in 

herziening gesteld). 

 Werkdomein B: de gewenste ontwikkeling van het verkeersnet per modus 

Dit domein maakt per verkeersnetwerk de vergelijking tussen de huidige en de 

gewenste toestand. Hieruit kan een pakket aan maatregelen afgeleid worden. 

 Werkdomein C: de gewenste ondersteunende maatregelen 

Het derde domein betreft een programma aan maatregelen die een 

mentaliteitswijziging (voorlichting, educatie,…) bij alle participanten in het verkeer 

teweeg moet brengen. Deze maatregelen bevatten dus geen ruimtelijke ingrepen. 

 Werkdomein D: de gewenste samenhang tussen de modules A, B en C 

Het vierde werkdomein zoekt naar samenhang tussen de verschillende hoger 

beschreven werkdomeinen. 

Implementatie van het mobiliteitsplan 

 Werkdomein E: de financiële raming 

In het werkdomein E worden de verschillende maatregelen uit het actieplan 

gekoppeld met een financiële raming, een realisatietermijn en 

verantwoordelijkheid.  

 Werkdomein F: de organisatie 

In het laatste werkdomein wordt een voorstel tot opvolging van het mobiliteitsplan 

gedaan. Hierin worden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkwijze van de 

begeleidingscommissie. 
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0 . 5 .  L e e sw i j z e r  

Het beleidsplan is opgebouwd uit een informatief deel, een richtinggevend deel en een 

actieplan. 

In het informatief deel wordt eerst een overzicht gegeven van de knelpunten, kansen en 

doelstellingen voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Vervolgens worden beknopt de 

resultaten van de uitwerkingsnota voor de te verbreden en verdiepen thema’s beschreven. 

Tot slot van het informatief deel wordt het beleidsscenario voorgesteld dat verder zal 

worden uitgewerkt in het richtinggevend deel. 

In het richtinggevend deel wordt het gewenste mobiliteitsbeleid uitgewerkt in drie 

werkdomeinen. In werkdomein A worden de ruimtelijke ontwikkelingen besproken die van 

belang zijn voor het mobiliteitsbeleid. In werkdomein B wordt dan het beleid voor de 

verschillende verkeersnetwerken uitgewerkt. Het beleid voor voetgangers, fietsers, 

openbaar vervoer, autoverkeer, vrachtverkeer, parkeren… In werkdomein C wordt 

vervolgens aangegeven welke maatregelen vooropgesteld worden om het vooropgestelde 

mobiliteitsbeleid te ondersteunen. 

In het actieplan worden alle acties opgenomen die nodig zijn om het gewenste 

mobiliteitsbeleid uit te voeren. In het actieplan wordt aangegeven op welke termijn de 

gemeente de uitvoering van een actie ziet: op korte termijn (0-3 jaar), middellange termijn 

(3-6 jaar) of lange termijn (meer dan 6 jaar).  
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1.  KNE LP UNT E N ,  KANS E N E N 

DOEL STE LL I NGE N  

1 . 1 .  T h e ma 1 :  T r a ge  W e ge n  

1.1 .1 .  Probleemste l l ing  

Langs een aantal verbindende wegen is het op korte termijn niet mogelijk of haalbaar om 

conforme fiets- en voetpaden aan te leggen. Het gebrek aan degelijke fietsinfrastructuur 

leidt ertoe dat fietsverplaatsingen langs deze wegen als onveilig worden ervaren. 

1.1 .2 .  Doe ls te l l ing  

De hoofddoelstelling bestaat er uit om via een netwerk van trage wegen de (recreatieve en 

functionele) verplaatsingen te voet en per fiets te bevorderen. Als alternatieve routes voor 

de verbindingswegen zonder voorzieningen zou men ‘comfortabele’ routes moeten kunnen 

aanbieden. De netwerken voor zwakke weggebruikers moeten geoptimaliseerd worden door 

middel van het openstellen van trage wegen. In deze optiek kan de verkeersveiligheid 

verhogen voor deze groep van verkeersdeelnemers. 

1.1 .3 .  Re la t ie tabel  en  taaks te l l ingen  

Uit te werken thema Relatie met ander thema 
Taakstellingen (aandachtspunten, uitgangspunten 

en randvoorwaarden) 

Trage wegen wegencategorisering 
 Alternatieve routes voor de zachte weggebruiker 

zoeken en realiseren voor verbindingswegen 

waarlangs geen fiets- en/of voetpaden kunnen 

worden gerealiseerd. 

verkeersveiligheid 
 Beveiligen van oversteken. Op plaatsen waar 

trage wegen andere wegen kruisen moeten de 

nodige maatregelen worden getroffen om de 

oversteekbewegingen van het trage verkeer op 

een veilige manier te laten verlopen. 

bereikbaarheid 
 De trage wegen moeten een veilig en comfortabel 

alternatief vormen voor fietsers en voetgangers 

om kernen, scholen, voorzieningen, diensten, OV-

haltes, … te bereiken. 

milieu 
 Een selectie van trage wegen moet geschikt 

worden gemaakt voor functionele fiets- 

verplaatsingen als mogelijk alternatief voor 

autoverplaatsingen. 
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Uit te werken thema Relatie met ander thema 
Taakstellingen (aandachtspunten, uitgangspunten 

en randvoorwaarden) 

Trage wegen bewegwijzering 
 De trage wegen worden bewegwijzerd zodat de 

gebruikers steeds de kortste, veiligste en 

comfortabelste route kunnen gebruiken naar hun 

eindbestemming. 

1 . 2 .  T h e ma 2 :  M i l i e u  

1.2 .1 .  Probleemste l l ing  en doels te l l ing  

De gemeente Wellen heeft op de Samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013 

ingetekend, op het onderscheidingsniveau thema Mobiliteit. 

In het vorige mobiliteitsplan (2002) was het thema Milieu nog niet opgenomen. Bij het 

verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan zullen de bepalingen inzake mobiliteit die in 

de Samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen ook geïntegreerd (en verder uitgewerkt) 

worden in het mobiliteitsplan. Het betreft volgende bepalingen: 

 milieuvriendelijk rijgedrag; 

 luchtverontreiniging door verkeer; 

 actieve sensibilisatie; 

 milieuvriendelijke voertuigen; 

 bedrijfsvervoerplan voor de ‘gemeentediensten’. 

1.2 .2 .  Re la t ie tabel  en  taaks te l l ingen  

Uit te werken thema 
Relatie met ander 

thema 

Taakstellingen (aandachtspunten, uitgangspunten en 

randvoorwaarden) 

Milieu trage wegen 
 Trage wegen (terug) toegankelijk maken om 

alternatieven te bieden voor autoverplaatsingen. 

zwaar vervoer 
 Zwaar vervoer zo maximaal mogelijk weren uit de 

woonkernen zonder de bereikbaarheid van de 

bedrijvenzones in het gedrang te brengen. 

sensibilisatie  
 De gemeente zal een voorbeeldfunctie opnemen 

inzake ‘milieuvriendelijke’ mobiliteit en haar inwoners 

sensibiliseren om hetzelfde te doen. 
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1 . 3 .  T h e ma 3 :  Zw aa r  ver vo er  

1.3 .1 .  Probleemste l l ing  

De in het vorige mobiliteitsplan (2002) uitgetekende routes voor zwaar verkeer zijn niet 

meer helemaal afgestemd op de recente en toekomstige ontwikkelingen. 

De gemeente wordt momenteel geconfronteerd met sluipverkeer via de Beursstraat. Dit 

heeft deels te maken met het verbod voor vrachtverkeer dat werd ingesteld in Alken en het 

ontbreken van de afbakening/signalisatie van de zone met verbod voor zwaar vervoer in 

Wellen. 

In de gemeente zijn bedrijven gevestigd die logistieke ondersteuning bieden voor andere 

bedrijven in de omgeving. De verbindingen tussen deze bedrijven verlopen niet altijd via de 

wegen die daarvoor het meest geschikt zijn. 

1.3 .2 .  Doe ls te l l ing  

De doelstelling bestaat eruit om de bedrijven in Wellen selectief bereikbaar te houden voor 

vrachtverkeer en het woonweefsel zo minimaal mogelijk te belasten. Daarnaast moet het 

doorgaand zwaar vervoer uit de gemeente geweerd worden. Intergemeentelijk overleg zou 

hierbij een noodzaak zijn. 

1.3 .3 .  Re la t ie tabel  en  taaks te l l ingen  

Uit te werken thema Relatie met ander thema 
Taakstellingen (aandachtspunten, uitgangspunten 

en randvoorwaarden) 

Zwaar vervoer woonkernen 
 Zo maximaal mogelijk weren van vrachtverkeer uit 

de kernen. 

sluipverkeer 
 Weren van doorgaand zwaar vervoer in Wellen. 

signalisatie 
 Instellen (vervolledigen) van de zone met 

tonnagebeperking. 

 Bewegwijzeren van de ontsluitingsroutes voor 

zwaar verkeer. 

wegencategorisering 
 Instellen van lokale routes voor zwaar verkeer. 

 Aansluiten van de lokale ontsluitingsroutes voor 

zwaar verkeer op de bovenlokale routes voor 

zwaar verkeer. 

bereikbaarheid 

bedrijven(zones) 

 De bedrijven binnen de gemeente moeten 

selectief bereikbaar blijven voor vrachtverkeer. 
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Uit te werken thema Relatie met ander thema 
Taakstellingen (aandachtspunten, uitgangspunten 

en randvoorwaarden) 

Zwaar vervoer communicatie 
 Communiceren van de te volgen vrachtroutes 

naar bedrijven en GPS-producenten (incl. kaarten 

voor GPS) 

verkeersveiligheid 
 De routes voor vrachtverkeer worden zo maximaal 

mogelijk gescheiden van routes voor zachte 

weggebruikers. 

 Kruisingen van routes voor vrachtverkeer met 

routes voor zachte weggebruikers worden zodanig 

ingericht dat de veiligheid van de zachte 

weggebruikers zo maximaal mogelijk wordt 

gegarandeerd. 

snelheidsbeleid 
 De maximum toegelaten snelheid van het 

vrachtverkeer wordt afgestemd in functie van 

verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 

milieu 
 De routes voor vrachtverkeer worden zo ingericht 

dat uitstoot en lawaaihinder zoveel mogelijk 

worden beperkt. 

1 . 4 .  T h e ma 4 :  P ar ke er b e l e i d  

1.4 .1 .  Probleemste l l ing  

De parkeerproblematiek wordt vooral aangevoeld op een beperkt aantal momenten op een 

beperkt aantal plaatsen. 

De voornaamste problemen wat betreft het parkeren in de gemeente Wellen betreft: 

 langparkeerders en een hoge bezettingsgraad in de Molenstraat en Kerkplein 

(centrum); 

 bezettingsgraad sporthal is zeer laag, hoewel de parking op slechts 400 meter van 

het centrum gelegen is; 

 verkeerde verdeling van de parkeerdruk in het centrum; 

 tekort aan parkeerplaatsen aan de kerk. 

1.4 .2 .  Doe ls te l l ing  

Het parkeerbeleid in het centrum van Wellen dient geactualiseerd te worden, op basis van 

de parkeerstudie van 2009. Hierbij zal de nadruk liggen op het reduceren van de 

parkeerdruk en het streven naar een evenwichtigere verdeling van de parkeerdruk.  
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1.4 .3 .  Taaks te l l ing  

Gezien dit thema te actualiseren is, wordt hiervoor geen relatietabel opgemaakt. De 

hoofdtaak bestaat er uit om de parkeerstudie van 2009 te toetsen aan de huidige situatie in 

het centrum van Wellen. Als gevolg hiervan zal een parkeerbeleid opgemaakt worden voor 

het centrum van Wellen. 

1 . 5 .  T h e ma 5 :  S n e l h e i d  

1.5 .1 .  Probleemste l l ing  

De snelheidsregimes zijn momenteel niet op alle plaatsen aangepast, rekening houdende 

met de wegencategorisering en de omliggende functies aan de weg.  

1.5 .2 .  Doe ls te l l ing  

De verkeersveiligheid verhogen door middel van o.a. het opstellen van een snelheidsplan, 

betreft de hoofddoelstelling van dit thema. Hierbij gaat extra aandacht naar het 

snelheidsbeleid in de zone 30. 

1.5 .3 .  Taaks te l l ingen  

Gezien dit thema te actualiseren is, wordt hiervoor geen relatietabel opgemaakt. De taak 

bestaat er uit om een eenduidig snelheidsplan op te maken waarbij de verkeersveiligheid en 

–leefbaarheid centraal staat. 

1 . 6 .  T h e ma 6 :  O p en b a ar  ver vo er  

1.6 .1 .  Probleemste l l ing  en doels te l l ing  

In Wellen werd de basismobiliteit reeds in 2002 ingevoerd en de ‘schoolbussen’ bieden ook 

een goed aanbod voor het openbaar vervoer, maar een aantal openbaar 

vervoerverbindingen binnen de gemeente zijn voor verbetering vatbaar.  

Er zal in overleg met De Lijn nagegaan worden welke routes voor verbetering vatbaar zijn. 

1.6 .2 .  Taaks te l l ing  

In samenspraak met De Lijn zal de gemeente het busnetwerk en de openbaar vervoerhaltes 

binnen de gemeente evalueren. 
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2.  BE SL UI T  FAS E  2  

Na de uitvoering van het onderzoek (fase 2 – uitwerkingsfase) werd in de uitwerkingsnota 

geconcludeerd dat ten opzichte van het beleidsscenario van het mobiliteitsplan 2002 vinden 

er geen grote veranderingen plaats. Een nieuw duurzaam beleidsscenario wordt dus niet 

nodig geacht. Op het einde van elk thema werden in de Uitwerkingsnota  

oplossingsrichtingen voor het verbreden en verdiepen van het huidig beleidsplan 

aangegeven.  

Het duurzame beleidsscenario uit het vorige mobiliteitsplan kan behouden blijven. In de 

uitwerkingsnota werden verschillende thema’s onderzocht met hierna vermelde conclusies. 

2 . 1 .  C o n c l u s i es  u i tw er k i n g s n ot a  

Vanuit de sneltoets werden volgende thema’s geselecteerd om het mobiliteitsplan te 

verbreden en verdiepen: 

 Te verbreden thema’s: 

 Trage wegen 

 Milieu 

 Te verdiepen thema’s: 

 Zwaar vervoer 

 Te actualiseren thema’s: 

 Parkeerbeleid 

 Snelheidsbeleid 

 Openbaar vervoer 

2.1 .1 .  Trage w egen  

Het fietsroutenetwerk voor het lokale verkeer betreft voornamelijk voldoende uitgeruste, 

veilige en comfortabele fietsinfrastructuur langs lokale wegen en het openstellen van trage 

wegen. In dit hoofdstuk wordt overwegend ingezet op het openstellen van de trage wegen 

en het verbeteren van de verbindingen. In dit geval wordt er een netwerk van trage wegen 

aangelegd, aanvullend op het bovenlokaal fietsroutenetwerk, die de zwakke weggebruiker 

op een veilige, snelle en comfortabele manier naar de verschillende voorzieningen en 

functies in Wellen centrum brengt. 

De buurtwegen BW60 en BW81 lopen parallel met de Vloeiherkstraat en de Zonneveldweg. 

Deze buurtwegen kunnen als alternatief voor de oost-westverbinding, van Ulbeek richting 

Kortessem dienen. Aan deze ‘hoofdas’ worden enkele noord-zuidverbindingen gekoppeld 

die de verschillende voorzieningen met de woonwijken verbindt.  

Het knelpunt bij de meeste voetwegen betreft het nog te verharden van deze verbindingen n 

en eventueel op enkele plaatsen dienen de voetwegen nog openbaar gemaakt te worden.  

Ondanks het aanwezige reliëf wil de gemeente het fietsgebruik binnen de gemeente extra 

stimuleren. Dit kan o.a. door: 

 het stimuleren van een e-bike  

 het verbeteren van de verbindingen 

 het uitbreiden en verbeteren van de infrastructuur 
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2.1 .2 .  Mi l ieu  

Door middel van een actieve uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst op het thema 

Mobiliteit zal de milieulast in de gemeente Wellen niet verder aangroeien en zelfs terug 

gedrongen kunnen worden. Een efficiëntie van het rijgedrag, (milieuvriendelijk) 

voertuigenpark en een actieve sensibilisering zal niet enkel leiden tot een verminderde 

milieulast, maar ook tot een verminderde verkeersdruk in de gemeente. 

2.1 .3 .  Zw aar  vervoer  

De knelpunten aangegeven door de bedrijven hebben vooral betrekking op het wegprofiel 

en de bewegwijzering die niet aangepast zijn aan het (grote aandeel) vrachtverkeer. De 

huidige bewegwijzering laat vrachtwagens niet toe om hun bestemming te bereiken, ofwel 

mits een omweg wat op zich de leefbaarheid in andere (en meerdere) straten doet afnemen. 

Vanuit Alken is er geen rechtstreekse verbinding voor vrachtwagens naar Wellen. 

De gemeente zal in overleg met de buurgemeenten een studie laten uitvoeren voor een 

intergemeentelijke vrachtroutenetwerk. 

2.1 .4 .  Parkeerbe le id  

Uit het gevoerde parkeeronderzoek komen o.a. volgende conclusies naar voor: 

 globaal gezien zijn er geen capaciteitsproblemen in het centrum; 

 de getelde intensiteiten overschrijden slechts éénmaal per dag de beschikbare 

capaciteit op zeer specifieke punten (bv: omgeving kerk); 

 het aantal effectief geparkeerde wagens overschrijdt wel regelmatig de officieel 

beschikbare capaciteit aan het gemeentehuis en het plein tegenover het 

gemeentehuis, hoewel er in de directe omgeving nog voldoende parkeerplaatsen 

beschikbaar zijn. 

Een aantal aanbevelingen die gegeven kunnen worden, zijn onder andere: 

 de herinrichting van de openbare parkeerruimte (aan het gemeentehuis, plein 

halve maan en het dorpsplein en kerk); 

 het gebruik van alternatieve/nog ongebruikte parkeerplaatsen (in de Molenstraat, 

aan het oud gemeentehuis, aan het nieuwe gemeentehuis op zaterdag, aan de 

sporthal). 

Wat nog een extra stimulans kan geven ter verbetering van de verdeling van de 

parkeercapaciteiten over het centrumgebied, en bijgevolg het reduceren van het 

zoekverkeer, zijn flankerende maatregelen zoals bewegwijzering, comfortabele 

voetgangersvoorzieningen, parkeerregimes (parkeerschijf, betalend parkeren, …) 
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2.1 .5 .  Snelhe id  

Het bepalen van snelheidslimieten heeft meerdere doelstellingen: de verkeersveiligheid 

verhogen, de verkeersleefbaarheid stimuleren en het milieu beschermen. Het is belangrijk 

om een gepaste snelheidslimiet te bepalen voor elke wegcategorie. Om ervoor te zorgen 

dat deze snelheidslimieten gerespecteerd worden moeten ze veilig, geloofwaardig en 

gekend zijn. 

De gewenste snelheidslimieten moeten verenigbaar zijn met de omliggende functies en in 

overeenstemming met de wegencategorisering. 

Het is niet de bedoeling om de snelheid zo hoog mogelijk te leggen (om bijvoorbeeld de 

doorstroming te bevorderen), maar het mag ook zeker niet de bedoeling zijn om de snelheid 

zo laag mogelijk te houden (om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verhogen). Om de 

weggebruikers de snelheidslimieten  te laten respecteren, en zo een veilige verkeerssituatie 

te creëren, is het belangrijk om de geloofwaardigheid van de snelheidslimieten te 

waarborgen. 

In dit opzicht werden de verschillende verblijfsgebieden aangeduid en samen met de 

wegcategorisering samengevoegd om tot een bepaalde snelheidslimiet te komen. 

 

Bij de heraanleg van een weg of kruispunt kunnen infrastructurele ingrepen zowel een 

psychologische (risico-inschatting proberen te verhogen) als een fysische beïnvloeding 

(snelheid fysisch doen afremmen d.m.v. een asverschuiving of verkeersdrempel) betekenen 

voor de weggebruiker. 

Deze maatregelen geven ook de overgang en sequensen in snelheid weer. 

Concreet moet er aandacht besteed worden aan de weginrichting van de Zonneveldweg, de 

schoolomgevingen in deDaalstraat en de Kortessemstraat. Voor de Zonneveldweg zal de 

herinrichting kaderen in het project ‘Aanleg fietspaden en riolering N777’. De herinrichting 

van de Daalstraat ter hoogte van de schoolomgeving werd geïntegreerd in het project 

Afkoppeling Ulbeek. 

2.1 .6 .  Openbaar  vervoer  

Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het openbaar vervoer zal de 

gemeente een luik sensibilisatie en communicatie opnemen in haar mobiliteitsplan.  

De conclusies van de evaluatie van het openbaar vervoernetwerk wordt verzorgd door De 

Lijn en doorgegeven aan de gemeente van zodra deze kenbaar zijn. 

Uit eerdere onderzoeksresultaten van De Lijn is gebleken dat een rechtstreekse verbinding 

naar Tongeren en St.-Truiden niet haalbaar is. Bovendien zal de lijn 3 Hasselt-Wellen-

Borgloon-Heers vereenvoudigen en meer afgestemd worden op de scholieren 
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3.  HE T BE LEI DSS CE NARI O  E N DE  REL AT I E  

M ET DE BEL EI DS PL ANNE N VAN DE  

HOGERE OVERHE DE N  

3 . 1 .  B e l e i d ss ce n ar i o  

Ten opzichte van het beleidsscenario van het mobiliteitsplan 2002 vinden er geen grote 

veranderingen plaats. Een nieuw duurzaam beleidsscenario wordt dus niet nodig geacht. 

Op het einde van elk thema werden in de Uitwerkingsnota  oplossingsrichtingen voor het 

verbreden en verdiepen van het huidig beleidsplan aangegeven. Hieronder wordt een kort 

overzicht gegeven van de belangrijkste toevoegingen bij het beleidsscenario van het 

mobiliteitsplan 2002. 

3.1 .1 .  Ru imte l i jke  ontwikkel ingen  

Strategisch project: routes voor zwaar vervoer 

 verbetering van de bewegwijzering is noodzakelijk om de vrachtwagens vlot en 

zonder al te veel hinder en overlast hun bestemming te bereiken. 

 het wegprofiel dient aangepast te worden aan het (grote) vrachtverkeer. Bij een 

eventuele herinrichting van de Overbroekstraat, Hertenstraat, Steenweg Borgloon, 

Vloeiherkstraat, Zonneveldweg, Bosstraat en Bodemstraat dient de juiste 

maatvoering gehanteerd te worden. 

 in overleg met de omliggende gemeentes dienen de vrachtroutes op elkaar 

afgestemd te worden. Daarenboven is het in een eerste fase belangrijk het locatie- 

en mobiliteitsbeleid van de omliggende gemeentes op elkaar af te stemmen. 

Bedrijven of uitbreidingen van bedrijven met extra genererend verkeer zouden 

enkel nog toegelaten worden op C-locaties, niet in de kernen. De gemeente zal de 

verschillende bedrijven sturen in hun locatiekeuze. 

 financiële en verkeerskundige haalbaarheidsstudie opmaken voor het 

intergemeentelijke vrachtroutenetwerk. 

3.1 .2 .  Trage w egen  

Er wordt een netwerk van trage wegen aangelegd, aanvullend op het bovenlokaal 

fietsroutenetwerk, die de zwakke weggebruiker op een veilige, snelle en comfortabele 

manier naar de verschillende voorzieningen en functies in Wellen centrum brengt. 

De buurtwegen BW60 en BW81 lopen parallel met de Vloeiherkstraat en de Zonneveldweg. 

Deze buurtwegen kunnen als alternatief voor de oost-westverbinding, van Ulbeek richting 

Kortessem dienen. Aan deze ‘hoofdas’ worden enkele noord-zuidverbindingen gekoppeld 

die de verschillende voorzieningen met de woonwijken verbindt.  

Het knelpunt bij de meeste voetwegen is dat deze nog te verharden zijn en eventueel op 

enkele plaatsen dienen de voetwegen nog openbaar gemaakt te worden, zodat er 

comfortabele fiets- en voetgangerverbindingen kunnen aangelegd worden. 
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Ondanks het aanwezige reliëf wil de gemeente het fietsgebruik binnen de gemeente extra 

stimuleren. Dit kan o.a.: 

 door het stimuleren van een e-bike  

 verbeteren van de verbindingen 

 infrastructuur uitbreiden en verbeteren 

3.1 .3 .  Mi l ieu  

 Een efficiëntie van het rijgedrag, (milieuvriendelijk) voertuigenpark en een actieve 

sensibilisatie zal niet enkel leiden tot een verminderde milieulast, maar ook in een 

verminderende verkeersdruk in de gemeente.  

 Er zal dus zowel moeten ingezet worden op:  

 Milieuvriendelijk rijgedrag: specifieke rijopleiding, het voeren van o.a. 

campagnes en educatie, het invoeren van een fietsvergoeding voor het 

gemeentepersoneel, carpoolen stimuleren, … 

 Luchtverontreiniging door het verkeer: indien nodig het uitvoeren van 

knelpuntenanalyse van de luchtverontreiniging door het verkeer met 

vermelding van welke knelpunten en acties er het eerst worden aangepakt. 

Naast het actieplan moet er ook een communicatiecampagne gevoerd 

worden waarin de burgers gewezen worden op hun verantwoordelijkheid 

aangaande de luchtkwaliteit. 

 Actieve sensibilisatie: via scholen en bedrijven actief sensibiliseren. Hierbij 

wordt gedacht aan het ondersteunen van de fietspooling, autoluwe 

schooldagen, promotie van het fietsroutenetwerk, aankoop dienstfietsen, … 

 Milieuvriendelijke voertuigen: door middel van een “milieutoetsing 

voertuigenpark” kan het bestaande voertuigenpark geëvalueerd worden. Op 

basis van deze inventarisatie wordt dan de milieuvriendelijkheid van de 

voertuigen bepaald. Aan de hand van de resultaten van deze toetsing zal de 

gemeente een actieplan opmaken om haar voertuigenpark milieuvriendelijker 

te maken. 

 Bedrijfsvervoerplan voor de gemeentediensten: Om het woon-werverkeer en 

dienstverplaatsingen milieuvriendelijker te maken, maakt de gemeente een 

‘bedrijfsvervoerplan’ op. 

3.1 .4 .  Parkeerbe le id  

 Hoewel er geen noemenswaardige parkeerproblemen zijn vastgesteld in Wellen, 

wordt ook in de parkeerstudie een aantal aanbevelingen geformuleerd. Ondanks er 

globaal voor Wellen geen noemenswaardige parkeerproblemen zijn vastgesteld, 

worden onder meer de herinrichting van de openbare parkeerruimte (aan het 

gemeentehuis, plein halve maan, het dorpsplein en kerk), het gebruik van 

alternatieve/nog ongebruikte parkeerplaatsen (in de Molenstraat, aan het oud 

gemeentehuis, aan het nieuwe gemeentehuis op zaterdag, aan de sporthal) 

voorgesteld. 

 Een extra stimulans ter verbetering van de verdeling van de parkeercapaciteiten 

over het centrumgebied, en bijgevolg het reduceren van het zoekverkeer, kunnen 

maatregelen zoals bewegwijzering, comfortabele voetgangersvoorzieningen, 

parkeerregimes (parkeerschijf, betalend parkeren, …) inhouden. 
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3.1 .5 .  Openbaar  vervoer  

 De Lijn Limburg heeft een evaluatie van haar netwerk in Zuid-Limburg gemaakt en 

afgerond in 2014. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met waar de 

mensen naar toe willen om te oordelen welke verbindingen belangrijk zijn. De 

conclusies van de evaluatie van het openbaar vervoernetwerk worden verzorgd 

door De Lijn en doorgegeven aan de gemeente. Voor de gemeente Wellen 

kwamen hier geen noemenswaardige acties naar voor.  

 Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het openbaar vervoer 

zal de gemeente een luik sensibilisatie en communicatie opnemen in haar 

mobiliteitsplan.  

3 . 2 .  R e l a t i e  me t  de  be l e i ds p l a nn e n  va n  de  

h o g er e  o ver h ed e n  

Het voorgestelde gemeentelijk mobiliteitsbeleid houdt rekening met: 

 de doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen; 

 de wegencategorisering en selecties in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en 

het Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL). 

Het vorige mobiliteitsplan van Wellen dateert van 2002. Sindsdien werd het RSPL 

goedgekeurd (2003) en geactualiseerd (2012). Binnen dit mobiliteitsplan werd de 

wegencategorisering in overeenstemming gebracht met de selecties van de secundaire 

wegen in het RSPL.  
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4.  OPE RAT I ONEL E DOEL STE L L I NGE N  

4 . 1 .  D o e l s te l l i n g en  V l a am s G ew e s t  

Aan de basis van een duurzame ontwikkeling van Vlaanderen liggen een aantal 

doelstellingen die opgenomen zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Ontwerp 

Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen en het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Deze 

algemene doelstellingen op regionaal niveau streven vooral naar een betere leefbaarheid, 

een daling van de verkeersonveiligheid en een meer duurzame keuze van vervoerswijze. 

Het betreft de volgende doelstellingen. 

 op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en 

poorten waarborgen; 

 de verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle deelgebieden op 

een selectieve en billijke manier waarborgen. Daardoor moet iedereen volwaardig 

kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven; 

 de verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen met het oog op een wezenlijke 

vermindering van het aantal verkeersslachtoffers; 

 ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren; 

 de schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder 

toe. 

4 . 2 .  U i tg a n gs p u n te n  e n  d o e l s te l l i n g e n  

P r o v i n c i e  L i mb u r g  

Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) volgt de provincie het nieuwe 

referentiekader binnen het huidige mobiliteitsbeleid, namelijk duurzame mobiliteit. De 

overige visies en doelstellingen kunnen als volgt beschouwd worden: 

 Geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur: 

mobiliteit is gedeeltelijk een afgeleide van de locatie en ruimtelijke spreiding van 

functies, maar kan en moet eveneens functioneren als sleutel in het ruimtelijk 

beleid. Functies die een grote vervoersvraag creêren, ontwikkelen zich het best bij 

haltes/knooppunten van het openbaar vervoer; 

 Optimalisatie van de grotendeels bestaande infrastructuur: enkel om redenen van 

verkeersleefbaarheid kunnen op provinciaal niveau plaatselijk omleidingswegen 

worden voorzien, echter niet omwille van een verbetering van de 

verbindingsfunctie; 

 Alternatieven voor het wegverkeer: verbeteren van de ruimtelijke condities voor 

alternatieve vervoerswijzen door het ruimtelijk bundelen van de 

verplaatsingsbehoeften; 

 Gedifferentieerde bereikbaarheid in harmonie met verkeersleefbaarheid en 

verkeersveiligheid: dit kan door het beperken van het ruimtegebruik, het behouden 

van landschappelijke en stedelijke kwaliteiten, het verminderen van de 

barrièrewerking en het vergroten van de verkeersveiligheid. Afhankelijk van de 

gewenste dynamiek zullen bepaalde gebieden betere bereikbaar zijn dan andere; 
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 Openbaar vervoer: de visie en doelstellingen van De Lijn werden uitgewerkt in het 

document ‘mobiliteitsvisie 2020’. De concrete vertaling hiervan wordt uitgewerkt in 

het kader van het Spratacusplan. 

Het project Spartacus werd ontwikkeld vanuit een globale visie op Vlaams niveau door De 

Lijn en kent een vertaling op het provinciaal niveau. In die zin situeert Spartacus zich tussen 

beide niveaus. Het Spartacusplan is gebaseerd op uitgebreid potentieelonderzoek naar de 

verkeersstromen om zo een geïntegreerd en hiërarchisch openbaar veroversysteem te 

kunnen aanbieden. De ontwikkeling van Spartacus laat zich bij de verdere concretisering en 

uitwerking ook vertalen naar lijnen die samenvallen met bundels of te beschouwen zijn als 

trajecten. 

4 . 3 .  D o e l s te l l i n g en  g eme e n te  We l l e n  

 bundeling van wonen en werken binnen de kernen 

 het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied 

 het concentreren van de economische activiteiten (tertiaire en secundaire sector) 

binnen de kernen en de bedrijventerreinen 

 het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de 

ruimtelijke condities worden 

 gecreëerd voor het verbeteren van het openbaar vervoer en de infrastructuren voor 

langzaam verkeer. 
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5.  U I TWE RKI NG VAN DE  WE RKDOMEI NE N  

5 . 1 .  W er k d om ei n  A –  R u i m te l i j k e  

o n tw i kk e l i n gen  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Wellen werd op 24 juni 2004 

goedgekeurd door de deputatie van de provincie Limburg. Momenteel is het GRS in 

herziening. Normaliter zou de herziening van het GRS afgerond moeten zijn tegen 2015. 

Het GRS biedt een duidelijk ruimtelijk kader voor het mobiliteitsplan zodat de ruimtelijke  

doelstellingen van het structuurplan worden gevolgd. 

In wat hier onder volgt bij de ruimtelijke ontwikkelingen komt uit het GRS van 2004. 

Kaart 1 Gewenste ruimtelijke structuur 

5.1 .1 .  Gemeente l i jk  Ruimte l i jk  S truc tuurp lan Wel len  

Doelstellingen ten aanzien van Wellen 

Het uitgangspunt van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Wellen vertaalt zich in de 

volgende basisdoelstellingen die de visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Wellen 

voorstellen: 

 duurzame ruimtelijke ontwikkeling; 

 positionering van de gemeente Wellen; 

 beleid dat rekening houdt met bovenlokale structuren en ontwikkelingen; 

 streefbeeld open ruimte: vanuit de Haspengouwse erfenis naar een vernieuwde 

landschapsstructuur; 

 kwalitatieve uitbouw van de woonomgeving; 

 afgewogen economische ontwikkeling. 

Opbouw gewenste ruimtelijke structuur 

In dit deel worden enkel de belangrijkste elementen van de gewenste ruimtelijke structuur 

aangegeven. Voor een meer gedetailleerde bespreking verwijzen we naar het ruimtelijke 

structuurplan van de gemeente. 

Nederzettingsstructuur  

Wellen wordt geselecteerd als hoofddorp en Vrolingen als woonkern.  

In het buitengebied overweegt de open ruimte en zal de beperkte groei van wonen en 

werken gebundeld worden in het hoofddorp of in de kernen. Doelstellingen met betrekking 

tot de kernen zijn: 

 versterken van de centrumfunctie; 

 bereikbaar houden van voorzieningen; 

 behoud en verhogen kwaliteit kleine kernen. 

Voor linten en verspreide bebouwing geldt het principe van geen verdere groei of toename 

van de bebouwing. 
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Economische structuur 

Gemeenten in het buitengebied, zoals Wellen, hebben geen enorme 

ontwikkelingsmogelijkheden. In feite mogen ze zelf geen aanbod creëren, maar ze moeten 

wel ruimte creëren indien zonevreemde ongewenste – of hinderlijke lokale – bedrijven zich 

wensen te herlokaliseren binnen de gemeente. 

De gemeente Wellen hecht veel belang aan de bestaande bedrijvigheid en wil die dan ook 

behouden en verder ontwikkelingskansen geven. Er zullen geen nieuwe grote bedrijven 

aangetrokken worden, maar de bestaande lokale en historisch gegroeide bedrijven zullen, 

voor zover ruimtelijk mogelijk en verantwoord, de kans krijgen om zich in eigen gemeente 

beter te ontwikkelen. 

Open ruimte  

De voornaamste gebruikers van de open ruimte in de gemeente zijn in de eerste plaats 

landbouw en natuur. Kleinere gebruikers zijn bosbouw en recreatie.  

De open ruimte in Wellen kenmerkt zich door het voorkomen van grote, aaneengesloten 

deelruimten, maar ook door een meer fijnmazige verweving van de ruimtegebruikers in 

bepaalde gebieden.  

De gemeente Wellen heeft de bedoeling de open ruimte zodanig te organiseren en 

ruimtelijk te ontwikkelen dat ze op een afgewogen en flexibele manier kan functioneren om 

te voldoen aan de behoeften van deze hoofd- en nevengebruikers. 

Toeristisch-recreatieve structuur 

Wellen is door de provincie niet geselecteerd als toeristisch knooppunt. 

Het recreatiebeleid in Wellen richt zich in de eerste plaats naar de lokale bevolking. Het 

wordt uitgevoerd samen met de sport- en cultuurdiensten van de gemeente. Toerisme richt 

zich naar een publiek dat van elders afkomstig is en de gemeente of streek bezoekt tijdens 

daguitstappen of vakanties. In Wellen betekent dat vooral wandelen en fietsen. 

Vanuit  het oogpunt van het open-ruimtebeleid worden volgende randvoorwaarden gesteld 

met betrekking tot recreatie: 

 (hoog)dynamische recreatie wordt geconcentreerd op daartoe voorziene plaatsen 

(Maupertuus, gemeentelijk sportpark, sporthal, …); 

 in de open ruimte is enkel recreatief medegebruik toegelaten, hiervoor wordt de 

nodige infrastructuur aangeboden (bewegwijzering, streekinformatie, zitbanken, 

…), voor de meer intensieve recreatievormen in de open ruimte (mountainbiken, 

paardrijden, …) worden aparte paden voorzien. 

Lijninfrastructuur 

Het algemeen verkeersconcept wordt geformuleerd als een netwerk afgestemd op het 

landelijk wonen en de bedrijvigheid. De doelstellingen vanuit het ruimtelijk beleid zijn: 

 de ontsluiting van het woongebied zal gekoppeld worden aan een wegenhiërarchie 

waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen lokale ontsluitingsstraten en 

woonstraten. Dit functionele onderscheid zal vertaald worden naar infrastructurele  

maatregelen en reglementering. 

 het fietspadennetwerk zal verder ontwikkeld worden. Zowel de recreatieve als 

functionele assen. Hierbij wordt gestreefd naar veilige en korte verbindingen 

tussen het hoofddorp en de rest van de gemeente. 

 het bestaande voetwegennetwerk zal geoptimaliseerd en sluitend gemaakt worden 

als verbinding tussen de verschillende woongebieden en de kern, en naar de 

omringende open ruimte. 
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Er is nood aan een duidelijk onderscheid in de functie en het gebruik van de 

wegeninfrastructuren. Aan deze categorisering wordt een duidelijk ruimtelijk beleid 

gekoppeld. In Wellen worden drie types categorisering gecategoriseerd: 

 lokale wegen type I (lokale verbindingswegen) 

 lokale wegen type II (lokale ontsluitingswegen) 

 lokale wegen type III (erftoegangswegen) 

5.1 .2 .  Gerea l iseerde ru imte l i jke  pro jec ten  

Sinds het mobiliteitsplan van 2002 werden een aantal strategische ruimtelijke projecten 

gerealiseerd. Hieronder worden de belangrijkste gerealiseerde projecten weergegeven 

sinds de invoering van het vorige mobiliteitsplan: 

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Woonbeleid" (10/08/2006) 

 deelplan  Binnengebied Langenakker  (woongebied werd omgezet naar 

woonreservegebied) 

 deelplan gemeenschapsvoorzieningen Blokenstraat (bestemd voor het 

bejaardentehuis en serviceflats),   

 deelplan Binnengebied Dorpsstraat (woonzone langs de Herk werd 

omgevormd naar groengebied) - - deelplan Overbroek-Hofakker : 

woongebied werd omgevorm naar woonreservegebied  

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Uitbreiding bedrijventerrein Herten" 

(14/09/2006) 

 -deelplan 1 Herten : uitbreiding van het industriegebied ten noorden van de 

Smissebroekstraat voor de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven + 

vervanging van het BPA Herten 

 -deelplan 2 Vloeiherk : de industriezone langs weerzijden van de Bamptstraat 

werd herbestemd tot koppelingsgebied als toegang naar de Grote Beemd 
 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Maupertuus" (06/12/2007): omzetting van 

bestemming dagrecreatie naar verblijfsrecreatie en uitbreiding van het 

recreatiedomein  

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "zonevreemde woningen" (09/10/2008)  + 

deelplannen voor cultuurhistorische gebouwen  (meer mogelijkheden voor de 

zonevreemde woningen en de waardevolle gebouwen) 

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wintmolders" (13/11/2008): omzetting van 

een gedeelte van BPA Wintmolders terug naar woongebied  

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Natuurkernen" (26/08/2011): 8 deelplannen 

waarbij voornamelijk agrarisch gebied wordt omgezet in natuurgebied, bouwvrij 

agrarisch gebied … in functie van het behoud van deze waardevolle natuurkernen. 

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Sportpark" (27/10/2011) uitbreiding 

recreatiezone Houtstraat in functie de regularisatie van KVK Wellen, 

uitbreidingsmogelijkheden, bufferring en parkeergelegenheid 

 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Buurtpark Dorpsstraat (27/06/2013) : 

wijziging deelplan binnengebied Dorpsstraat (BD 10.09.2006) in functie van 

recreatiemogelijkheden senioren. 
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5.1 .3 .  Lopende en toekomst ige  s t ra tegische ru imte l i jke  

pro jec ten  

De voornaamste lopende en toekomstige strategische ruimtelijke projecten zijn: 

 RUP Kerkhoven momenteel in opmaak (uitbreidingsmogelijkheden kerkhof 

Zonneveldweg, aanleg wachtbekken en toegangsweg in functie van 

rioleringswerken N777) 

 Actualisatie GRS en woonbehoeftestudie in opmaak 

 RUP Overbroek-Hoffakker in functie van de realisatie van het BSO (na 

goedkeuring woonbehoeftestudie en GRS) 

 Zoekzone industrie: bijkomend industrieterrein (opmaak RUP na goedkeuring 

GRS) 

5 . 2 .  W er k d om ei n  B  –  V er k e er s n e tw er k e n  

In dit domein komen de ontwikkelingen van de verschillende verkeersmodi aan bod. Hierbij 

wordt onderzoek verricht naar de gewenste ontwikkelingen per vervoerswijze. De volgende 

modi worden hierbij nader belicht: 

 het voetgangersverkeer; 

 het fietsverkeer; 

 het openbaar vervoer; 

 het autoverkeer; 

 het parkeerbeleid. 

Bij de inrichting van het publiek domein zal de gemeente het STOP-principe hanteren. De 

prioriteit van verplaatsingskeuze is daarbij aflopend. In eerste instantie wordt de nodige 

ruimte gecreëerd voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers), openbaar vervoer (O) en 

daarna pas voor het gemotoriseerd verkeer (Privaat vervoer). Zo zijn voetgangers en 

fietsers bijvoorbeeld maatgevend voor de inrichting van het verblijfsgebied. 

5.2 .1 .  Verb l i j fsgebieden  en voe tgangersvoorz ien ingen  

Doelstellingen 

Het openbaar vervoer-, het fietsroute- en het voetgangersnetwerk zijn erg belangrijk binnen 

het scenario duurzame mobiliteit. Het voetgangersnetwerk is van belang bij verplaatsingen 

binnen een straal van 1 km (verplaatsing binnen de kern, woon-school en woon-winkel) en 

als voor- en natransport van het openbaar vervoer.  De eisen die worden gesteld aan het 

voetgangersnetwerk zijn niet zozeer functioneel gericht. Iedere straat maakt immers deel uit 

van het netwerk. In tegenstelling tot items als directheid en samenhang zijn 

aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort wel van belang. 

Aantrekkelijkheid:  de voetpaden moeten aantrekkelijk zijn om te gebruiken. 

Ruimtelijke kwaliteit speelt hierbij een grote rol. 

Veiligheid:   de voetganger moet voldoende veiligheid gewaarborgd worden. 

Comfort:   de voetgangersinfrastructuur moet comfortabel zijn. Dit heeft  

bijvoorbeeld betrekking op de aanwezigheid van degelijke 

verhardingen. 
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De aanwezigheid van kwalitatieve voetgangersvoorzieningen is vooral van belang in de 

verschillende verblijfsgebieden. Daarom zal in eerste instantie een afbakening gebeuren 

van deze gebieden, waarna deze als dusdanig (her)ingericht kunnen worden. Met deze 

ingrepen worden de volgende doelstellingen beoogd: 

 beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag ten voordele van de langzame 

vervoerwijzen; 

 een verhoging van de (verkeers)leefbaarheid en –veiligheid in deze gebieden; 

 een verbetering van de kwaliteit van het openbaar domein. 

Uitwerking beleidsplan voetgangersnetwerk 

A. Afbakening van de verblijfsgebieden 

Kaart 2 Afbakening verblijfsgebieden 

De afbakening van de verblijfsgebieden is meteen ook de afbakening van die gebieden of 

zones waar meer aandacht moet geschonken worden aan het langzaam verkeer, of waar 

de voetgangers zelf prioriteit moeten krijgen op het autoverkeer. 

In de centrumgebieden wordt de snelheid van de auto laag gehouden om de veiligheid van 

de voetganger te verzekeren en de verkeersleefbaarheid te vergroten. Schoolomgevingen 

krijgen in deze context speciale aandacht. 

De zone 50-gebieden (woonzones en woonwijken) en 30-gebieden (centrumgebieden en 

schoolomgevingen) worden beschouwd als verblijfsgebieden voor voetgangers. 

Omschrijving verblijfsgebieden: 

 Centrumgebieden: dit zijn over het algemeen dichtbebouwde kernen, waar – naast 

de woonbebouwing – tevens diensten en winkels aanwezig zijn. De centrumfunctie 

komt zo sterker tot uiting; 

 Woonzone: in deze kernen staat de woonfunctie voorop, alhoewel hier ook een 

winkelapparaat aanwezig kan zijn, weliswaar op het niveau van de betrokken kern; 

 Woonwijken: gebieden met hoofdzakelijk (half)open bebouwing, waarbij de nadruk 

ligt op het wonen; 

Het centrumgebied en de centrumdelen van de woonzones worden op termijn omgebouwd 

tot zone 30-gebieden. Ook in de directe omgeving van scholen zal dezelfde 

snelheidsbeperking van kracht worden. 

In de woonzones en de woonwijken wordt de snelheid beperkt tot 50 km/uur, terwijl tevens 

de nodige infrastructuur voor voetgangers en fietsers worden voorzien.  

Dorpskernen en woonzones 

Binnen de dorpskernen en woonzones ligt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer lager 

dan 50 km/u en wordt de nodige aandacht besteed aan de toegankelijkheid en de 

verblijfskwaliteit van het publiek domein. De ruimte wordt zo ingericht dat zij een 

snelheidsremmend effect heeft, bijv. door asverschuivingen, wegversmallingen, beperkte 

zichtlijnen, … De aanleg van verkeersdrempels wordt indien mogelijk zoveel mogelijk 

vermeden. Bij de inrichting wordt ook steeds aandacht besteed aan de minder mobielen. Op 

deze manier wordt getracht deze gebieden aangenamer te maken voor voetgangers en 

fietsers en zo het te voet gaan en het fietsen te stimuleren. Het vademecum ‘Toegankelijk 

publiek domein’ zal hierbij als richtlijn worden gebruikt. Ook voor de toegankelijkheid van 

publieke gebouwen zal dit vademecum worden gehanteerd als richtlijn. 

Binnen de verblijfsgebieden wordt gemengd verkeer vooropgesteld. Het spreekt voor zich 

dat hierbij rekening wordt gehouden met de functie van de weg. Op wegen die geselecteerd 
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zijn als secundaire weg of lokale weg type I is immers ook de doorstroming van het verkeer 

belangrijk. Dit betekent echter niet dat de veiligheid van fietsers en voetgangers uit het oog 

mag verloren worden. In de kernen wordt gestreefd naar de verweving van het verkeer. 

Binnen de woonzones blijft ook de oversteekbaarheid, voor fietsers en voetgangers, van 

deze secundaire wegen en lokale wegen type I van belang. 

 

B. Aandachtspunten 

Belangrijke aandachtspunten binnen deze hele structuur zijn: 

 het op elkaar aansluiten van verschillende wandelroutes; 

 continuïteit van verschillende wandelroutes; 

 de aansluitingen van de verblijfsgebieden voor voetgangers op het openbaar 

vervoer; 

 voetgangers- en fietsverbindingen tussen de wijken onderling: het gaat om de 

fietsroutes die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk tussen de verschillende 

wijken. Deze straatjes of veldwegen zijn enkel voorbehouden voor fietsers en 

voetgangers. De openstelling van een aantal trage wegen speelt hier een 

belangrijke rol. 

Naar aanleiding van de reeds eerder geformuleerde doelstellingen, worden tevens 

maatregelen genomen, inzake: 

 een verhoging van de objectieve verkeersveiligheid voor de voetgangers: het 

voorzien van veilige oversteekplaatsen en het wegwerken van bestaande en 

voorkomen van mogelijk toekomstige knelpunten; 

 een verhoging van de subjectieve verkeersveiligheid voor de voetgangers: het 

elimineren van het snelheidsverschil tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer 

in de afgebakende verblijfsgebieden, o.a. door deze in te richten als zone 30. 

 

C. Inrichtingsprincipes 

Er worden bijzondere inspanningen geleverd om de toegankelijkheid van de voetpaden 

binnen de gemeente te verhogen. De voetpaden worden hindernisvrij en zo comfortabel 

mogelijk gemaakt, zodat deze voor iedereen die op het voetpad thuis hoort goed 

‘begaanbaar’ zijn. Om de voetgangersvoorzieningen zo optimaal mogelijk te houden, wordt 

jaarlijks een onderhoudsplan opgemaakt voor het systematisch onderhoud, herstel en 

eventuele heraanleg van de voetpaden. De inrichtingsprincipes voor het 

voetgangersnetwerk zullen o.a. gebaseerd zijn op het Vademecum 

Voetgangervoorzieningen. 

De ruimte wordt zo ingericht dat zij een snelheidsremmend effect heeft, door 

asverschuivingen, wegversmallingen, beperkte zichtlijnen… Bij de inrichting wordt de 

nodige aandacht besteed aan de minder mobielen. Op deze manier wordt getracht deze 

gebieden aangenamer en vooral toegankelijker te maken voor voetgangers en fietsers om 

zo het te voet gaan en het fietsen te stimuleren. Het vademecum ‘Toegankelijk publiek 

domein’ wordt hierbij als richtlijn gebruikt.  

Bij de inrichting van het publiek domein in de dorpskernen en woonzones zal de gemeente 

het STOP-principe hanteren. In eerste instantie wordt de nodige ruimte gecreëerd voor 

voetgangers (stappers), fietsers (trappers) en openbaar vervoer en daarna pas voor het 

gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers zijn dus maatgevend voor de inrichting van 

het verblijfsgebied. 
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Binnen de verblijfsgebieden wordt sluipverkeer maximaal geweerd. Dit verkeer hoort thuis 

op de daartoe geselecteerde (boven)lokale wegen. In eerste instantie zal dit gebeuren door 

een inrichting waaruit moet blijken dat het verblijfskarakter primeert op het verkeerskarakter. 

Het langzaam verkeer krijgt hier prioriteit. Op de openbaar vervoerassen moet wel rekening 

worden gehouden met de voor bussen vereiste ruimte.  

 

D. Herstellingen na werken 

Het voetgangers- en fietsverkeer moet zo weinig mogelijk hinder ondervinden van werken 

aan nutsleidingen. Tijdens de werken moeten de nodige maatregelen worden getroffen om 

voetgangers en fietsers hun weg zo veilig, comfortabel en direct mogelijk te laten vervolgen. 

Na de werken moet de herstelling van voetpaden en fietspaden grondig gebeuren en zo 

snel mogelijk zodat het comfort en de veiligheid voor deze weggebruikers gegarandeerd 

blijft. Dit is ook van toepassing bij particuliere werken (bijv. bij nieuwbouw of verbouwingen). 

De gemeente Wellen zal de nodige richtlijnen opnemen in de wegvergunning over de 

herstelling van voetpaden en fietspaden na de werken en extra aandacht besteden aan de 

opvolging ervan. 

 

Bepalen actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 

5.2 .2 .  F ie tsroutenetw erk  

Doelstellingen 

Naast het openbaar vervoer kan de fiets, weliswaar binnen kortere afstanden, als geldig 

alternatief dienen voor het autoverkeer. De opbouw van het functionele fietsroutenetwerk is 

vooral gericht op het bieden van een alternatief voor autoverplaatsingen van ongeveer 5km. 

Dergelijke afstanden zijn voor de meeste mensen perfect fietsbaar. Het belang van het 

uitbouwen van een lokaal fietsroutenetwerk wordt nog onderstreept door het feit dat een 

cirkel met straal 5km en middelpunt in het centrum van Wellen de ganse gemeente (en de 

kernen Kortessem, Alken, Borgloon en Hoepertingen) dekt. Hierdoor kan de fiets, al dan 

niet in combinatie met het openbaar vervoer, als alternatief naar voren worden geschoven 

voor woon-school- en woon-werkverplaatsingen. 

Het beleid inzake een goed bereikbare kern per fiets beperkt zich niet enkel tot de 

hoofdassen, maar speelt ook in op de relaties buiten die hoofdassen. 

Daarenboven kenmerkt dat fietsbeleid zich tevens door een opwaardering van de ruimte en 

het comfort voor het fietsverkeer ten nadelen van het autoverkeer. 

Het uitwerken van een fietsroutenetwerk beoogt de volgende doelstellingen: 

 een beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag ten voordele van de fiets; 

 een verhoging van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid voor de fietsers; 

 een vermindering van het aantal woon-schoolverplaatsingen per auto om daarmee 

tevens de schoolomgevingen te beveiligen; 

 een toename van het aantal woon-werkverplaatsingen per fiets; 

 een bijdrage leveren tot een afname van de gemotoriseerde verkeers- en 

parkeerdruk en aldus een opwaardering van de centrumfunctie en de leefbaarheid 

in de woonzones; 
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De algemene eisen die aan een fietsroutenetwerk worden gesteld, zijn: 

 een samenhangend en logisch netwerk van fietsvoorzieningen realiseren tussen 

bestemmingen en woongebieden; 

 veiligheid van de fietsers verhogen door de onveilige punten weg te werken; 

 aandacht schenken aan sociale veiligheid; 

 aantrekkelijke en comfortabele fietsvoorzieningen aanbieden; 

 zo direct mogelijke verbindingen nastreven; 

 goede routes van en naar OV-haltes uitbouwen, zodat de fiets als schakel in het 

voor- en natransport optimaal kan functioneren. 

Uitwerking beleidsplan fietsverkeer 

Het functionele en recreatieve fietsroutenetwerk voor de gemeente Wellen is gebaseerd op 

van het provinciaal bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk. Het vormt 

eveneens een verfijning van dit fietsroutenetwerk.  

Kaart 3 Fietsroutenetwerk 

A. Functioneel fietsroutenetwerk 

Het functionele fietsroutenetwerk bestaat uit hoofdroutes, bovenlokale en lokale fietsroutes. 

De bovenlokale en lokale routes vormen elk een fietsroutenetwerk. Het gewenste 

fietsroutenetwerk vertrekt vanuit het bovenlokale fietsroutenetwerk. Het lokale functionele 

fietsroutenetwerk is er op gericht om de interne fietsverplaatsingen binnen de gemeente en 

naar de buurgemeenten te faciliteren. Binnen de gemeente zijn in eerste instantie volgende 

relaties van belang: 

 de verbinding tussen de dorpen onderling; 

 de verbinding met de belangrijkste openbaar vervoerhaltes; 

 de bereikbaarheid van de scholen. 

Op de routes die deze relaties verzorgen zullen de nodige maatregelen worden getroffen 

om het fietsen zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen.  

Belangrijk binnen het bovenlokaal netwerk zijn de intergemeentelijke verbindingen. Dit 

netwerk is gericht op dagelijkse bovenlokale functionele verplaatsingen naar school, werk 

en winkel. De intergemeentelijke verbindingen volgen in het algemeen de 

(hoofd)structuurwegen en ze worden grensoverschrijdend uitgebouwd. De kortste 

verbindingen tussen de verschillende kernen binnen Wellen worden gevormd door de lokale 

verbindings- en ontsluitingswegen. Binnen de gemeente gelden de N777, de N754, de 

N767 en de Bosstraat als voornaamste functionele fietsroutes. Deze wegen gelden zowel 

intragemeentelijk (tussen Ulbeek, Wellen, Vrolingen als Herten) als intergemeentelijk 

(tussen Alken, Kortessem, en Borgloon). 

Gezien het bovengemeentelijke karakter mogen deze infrastructuren niet stoppen aan de 

gemeentegrens, maar moeten ze grensoverschrijdend worden uitgebouwd. Dit vereist 

bijgevolg overleg met de buurgemeenten. 

Aansluitend op het bovenlokaal net wordt door de gemeente een lokaal netwerk 

uitgebouwd.  

Het netwerk dient, binnen de grotere woonentiteiten, te fungeren als veilige 

fietsverbindingen tussen de verschillende bovenlokale fietsassen en als alternatieve routes.  

Het verzorgt de interne verplaatsingen in de gemeente langs gemeentelijke wegen.  

Belangrijk in deze hele structuur zijn de aansluitingen van de fietsroutes op het openbaar 

vervoer. Daartoe dienen de bushaltes voorzien worden van veilige, comfortabele en 
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overdekte fietsstallingen. De fietsroutes naar en van de scholen zijn ook in deze categorie 

opgenomen. 

 

B. Recreatief fietsroutenetwerk 

Ook bij recreatieve netwerken is er sprake van een zekere hiërarchie, die deels maar niet 

volledig overeenkomt met die van het functioneel netwerk. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen non-stop hoofdroutes, bovenlokale recreatieve routes en lokale recreatieve 

routes. 

De non-stop hoofdroutes zijn lange afstandsfietsroutes van provinciaal recreatief-toeristisch 

belang. Ze komen volledig overeen met de non-stop hoofdroutes uit het functioneel netwerk. 

Een bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk is een gemeentegrensoverschrijdend 

fietsroutenetwerk langs aantrekkelijke wegen en recreatiepolen. 

Gelet op het landelijke en natuurlijke karakter van Wellen in combinatie met aantal 

aardewegen, voetwegen en trage wegen, bestaat de mogelijkheid om bijkomend een 

uitgebreider recreatief netwerk uit te bouwen zonder hiertoe specifieke selecties vast te 

leggen. De provincie Limburg heeft een uitgebreid recreatief fietsroutenetwerk, het 

zogenaamde “knooppuntennetwerk”. Met het fietsroutenetwerk doorkruis je niet enkel de 

provincie Limburg, maar ook de gemeente Wellen van knooppunt tot knooppunt. Bovendien 

lopen er door Wellen een aantal uitgestippelde mountainbikeroutes. 

Belangrijk is dat de lokale routes uitgebouwd worden om de verkeersveiligheid en het 

comfort van de fietsers optimaal te garanderen en dit met het oog op complementariteit en 

aansluiting op het bovenlokale fietsroutenetwerk.  

 

C. Aandachtspunten 

 het op elkaar aansluiten van de verschillende fietsroutes: niet alleen de 

aansluitingen van de bovenlokale routes onderling, maar ook de aansluitingen van 

lokale routes op bovenlokale routes moet op een duidelijke, éénzijdige en 

verkeersveilige manier gebeuren.  

 de aansluitingen van de fietsroutes op het openbaar vervoer: stations en 

bushaltes, voorzien van voldoende, veilige, comfortabele en overdekte 

fietsstallingen. 

 de continuïteit van de fietsroutes: de verschillende fietsroutes (zowel de 

bovenlokale als de lokale) dienen gemeentegrensoverschrijdend uitgebouwd te 

worden, teneinde de beoogde intergemeentelijke verbindingen te garanderen. Dit 

vereist bijgevolg bovengemeentelijk overleg. 

 voetgangers- en fietsverbindingen tussen de wijken onderling: het gaat om de 

fietsroutes die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk tussen de verschillende 

wijken. Deze straatjes of veldwegen zijn enkel voorbehouden voor fietsers en 

voetgangers. 

 

Naar aanleiding van de geformuleerde doelstellingen, dienen tevens maatregelen genomen, 

inzake: 

 een verhoging van de objectieve verkeersveiligheid voor de fietsers: het voorzien 

van veilige (verhoogde en afgescheiden) fietspaden buiten de bebouwde kom bij 

een toegelaten snelheid hoger dan 50 km/uur, oversteekvoorzieningen en 
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aansluitingen, en het wegwerken van bestaande en voorkomen van mogelijk 

toekomstige knelpunten; 

 een verhoging van de subjectieve verkeersveiligheid voor de fietsers: het 

elimineren van het snelheidsverschil tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer, o.a. 

door het inrichten van de centrumstraten in de kernen als zone 30. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 

5.2 .3 .  Trage w egen 

Kaart 4 Route trage wegen 

Voor korte verplaatsingen binnen het woonweefsel spelen ook de trage wegen binnen dit 

woonweefsel een belangrijke rol. De gemeente streeft er naar om de bestaande trage 

wegen of ‘kerkwegels’ binnen de dorpscentra zodanig in te richten dat het comfortabel en 

veilig is voor voetgangers en in de mate van het mogelijke ook voor rolstoelgebruikers en 

fietsers om deze te gebruiken. Binnen de gemeente is een project ‘Trage wegen’ lopende. 

Door het gebruik van deze trage wegen aantrekkelijk te maken, wil de gemeente zorgen 

voor een goede en vlotte doorwaadbaarheid van het weefsel. Op deze wijze kan het 

netwerk voor zachte weggebruikers (inclusief de trage wegen) een degelijk alternatief 

bieden voor de autoverplaatsingen over korte afstand. 

Het netwerk van trage wegen maakt sowieso deel uit van het voetgangersnetwerk en kan 

(deels) mee ingeschakeld worden in het fietsroutenetwerk. Het project Trage Wegen werd 

uitgevoerd tijdens de Synthesefase van dit mobiliteitsplan. Hierbij werd het noord-oostelijk 

deel van de gemeente Wellen geïnventariseerd en verwerkt. Op basis van dit proefproject 

zal in de toekomst de overige trage wegen binnen de gemeentegrenzen worden 

geïnventariseerd. Vooreerst wenst de gemeente één verbinding te realiseren; vanuit het 

openluchtzwembad (ter hoogte van de Bampstraat) langs de Grote Beemd naar Wellen 

centrum. Het knelpunt bij de meeste voetwegen is dat deze nog te verharden zijn en 

eventueel op enkele plaatsen dienen de voetwegen nog openbaar gemaakt te worden, 

zodat er comfortabele fiets- en voetgangerverbindingen kunnen aangelegd worden. Om een 

degelijke en doordachte investering uit te voeren wenst de gemeente te starten met één 

verbinding open te stellen en uit te rusten met de nodige voorzieningen, conform met de 

voorschriften. 

De komende jaren zal het project Trage Wegen verder worden uitgewerkt. Dit project zal 

verder gaan dan enkel de functionele verplaatsingen. Ook recreatieve en ecologische 

belangen spelen een belangrijke rol in de herwaardering van het netwerk van trage wegen. 

Het is de bedoeling om een snelle, comfortabele, toegankelijke en veilige route te 

garanderen voor de zachte weggebruikers binnen de gemeente (onder andere een 

verbinding tussen verschillende attractiepolen).  

Binnen dit project zal rekening gehouden worden met de streefbeelden voor het 

voetgangersverkeer en het fietsverkeer. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 
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5.2 .4 .  Openbaar  vervoer  

Doelstellingen 

Wil het openbaar vervoer in het kader van de mobiliteitsbeheersing een goed alternatief 

vormen voor het autogebruik, dan moet het ermee in concurrentie kunnen treden. Dit is het 

geval op langere afstanden. In die context moet het gemeentelijk openbare vervoersnetwerk 

kaderen binnen het provinciaal en Vlaams openbaar vervoersnet. Aansluitend hierop moet 

het gemeentelijk openbaar vervoersnetwerk mogelijkheden bieden voor die 

bevolkingsgroepen die niet over een gemotoriseerd en een volwaardig alternatief 

beschikken (=basismobiliteit). 

De volgende doelstellingen worden naar voorgeschoven: 

 een beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag ten gunste van het openbaar 

vervoer; 

 een kwalitatief en kwantitatief hoger aanbod aan openbare vervoerdiensten niet 

alleen in de verschillende motieven, maar ook betreffende de te bedienen 

gebieden; 

 een hoger niveau van comfort. 

Uitwerking beleidsplan openbaar vervoer 

Kaart 5 Openbaar vervoernetwerk 

De openbare vervoerstructuur die voor Wellen uiteindelijk moet worden uitgebouwd, 

ondersteunt het principe van de basismobiliteit. Gezien de gemeente Wellen hoofdzakelijk 

georiënteerd is op Hasselt en St.-Truiden zullen ook deze verbindingen uitgewerkt en 

geoptimaliseerd dienen te worden.  Een concrete invulling van welke lijnen welke frequentie 

krijgen, zal blijken uit de conclusies van de evaluatie van het openbaar vervoernetwerk van 

De Lijn.  

Om een optimale openbaar vervoerstructuur te verwezenlijken dient er uitsluitend een 

optimalisering te gebeuren van de bestaande openbare vervoersnetwerken. 

A. Rol van het openbaarvervoernetwerk in het gemeentelijk verkeer- en 

vervoersysteem 

Openbaar vervoer kan in het algemeen concurreren met de auto op de langere afstanden, 

vanaf ongeveer 10 kilometer. Op gemeentelijk niveau komen verplaatsingen van dergelijke 

afstand niet voor. Het gemeentelijk openbaar vervoernetwerk moet zorgen voor aansluiting 

op het provinciale en het Vlaamse openbaar vervoernet. 

Voor de gemeente Wellen biedt het openbaar vervoer duidelijke potenties:  

 door het landelijke en residentiële karakter van de gemeente Wellen, is er veel 

potentieel om vooral het woon-school- en woon-werkverkeer via een hoogwaardig 

openbaar vervoersysteem naar geconcentreerdere (klein)stedelijke gebieden te 

laten gebeuren. Voorwaarde hiertoe is dat het openbaar vervoer een voldoende 

doorstroming kan halen en zo een concurrentieel voordeel halen ten opzichte van 

de auto; 

 het verplaatsingspatroon in Wellen en de aanpalende gemeenten wordt 

gekenmerkt door een sterke gerichtheid op een aantal attractiepolen (in de eerste 

plaats Hasselt en St.-Truiden, maar ook richting Tongeren), wat de 

gebruiksmogelijkheden voor het openbaar vervoer nog versterkt. 
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Tenslotte heeft het openbaar vervoer een rol bij het aanpakken van de vervoersarmoede die 

zich voordoet onder bepaalde delen van de bevolking. Dit betreft vooral mindervaliden en 

ouderen die niet beschikken over een auto. 

 

B. Aandachtspunten 

Binnen Wellen gelden voornamelijk volgende aandachtspunten om tot een volwaardig en 

goed uitgebouwd openbaar vervoernetwerk te kunnen spreken: 

 uitbouw overstapmogelijkheden bushalte centrum Wellen 

Om de potenties van een openbaar vervoers knooppunt maximaal te benutten, 

worden ze uitgebouwd als hoogkwalitatieve knooppunten. Aandachtspunten zijn 

onder andere: 

 verknoping met het fietsroutenetwerk; 

 bereikbaarheid voor voetgangers vanuit Wellen; 

 vlotte aansluiting tussen de verschillende OV-lijnen; 

 overstapmogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer (P&R). 

 doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer: er moet onderzocht worden 

op welke plaatsen en op welke wijze het busverkeer een gegarandeerde, vlotte 

doorstroming kan krijgen. 

 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 

5.2 .5 .  Wegencategor iser ing  

Doelstellingen 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het mobiliteitsplan is de beheersing van de 

groei van de automobiliteit, middels ruimtelijke herstructurering en het stimuleren van de 

alternatieve vervoerwijzen. 

De bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen en functies moeten gegarandeerd blijven, 

al is het op een selectieve wijze, zodat de leefbaarheid in centra en verblijfsgebieden wordt 

verhoogd.  

Uitwerking beleidsplan autoverkeer 

A. Opzet van de wegencategorisering 

In het concept van een duurzaam veilig wegverkeer moet de vormgeving van de wegen 

worden aangepast aan de toegekende functie. Combinaties van verbindings-, ontsluitings- 

en erffuncties moeten (zoveel als mogelijk) worden uitgesloten. Ter wille van de 

voorspelbaarheid van het gebruik en het gedrag, mag er bij voorkeur slechts één unieke en 

duidelijk herkenbare vormgeving van een type weg per functie zijn. Dit vergt een 

consequente categorisering van wegen in een drastisch beperkt aantal functionele en a 

priori veilige categorieën. Verkeerstechnische voorzieningen moeten op een unieke manier 

gekoppeld zijn aan een categorie of aansluitingstype. Ook moet per categorie maximaal een 

strikt snelheidsregime worden nageleefd. 

B. Wegencategorisering toegepast op de gemeente Wellen 

Kaart 6 Wegencategorisering 
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Als randvoorwaarde ten aanzien van de wegencategorisering dient de visie zoals 

uitgedragen door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de herziening van het Ruimtelijk 

Structuurplan Limburg en het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2004) 

worden gehanteerd. 

De wegencategorisering is er op gericht om alle dorpen onderling te ontsluiten en het 

doorgaande (sluip)verkeer zoveel mogelijk weg te houden van de lokale wegen. Om dit 

zoveel mogelijk na te streven wordt volgende categorisering vooropgesteld.  

Binnen de gemeentegrenzen van Wellen bevinden zich geen hoofdwegen, primaire of 

secundaire wegen. De lokale wegen leiden rechtstreeks of onrechtstreeks naar het hoger 

gelegen wegennet in de omgeving.   

Deze lokale wegen worden in het mobiliteitsplan ondergebracht in drie grote categorieën: 

lokale verbindingswegen, lokale ontsluitingswegen en erfontsluitingswegen. 

 Lokale wegen type I: lokale verbindingswegen 

De lokale verbindingswegen zorgen voor een maasverkleining van de primaire en 

secundaire wegen zonder een functie op Vlaams gewestelijk niveau te vervullen. 

De hoofdfunctie is het verbinden en/of verzamelen op gemeentelijk en 

intergemeentelijk niveau. Als aanvullende functie kan het toegang geven worden 

beschouwd. 

Te Wellen worden de volgende wegen als dusdanig geselecteerd: 

 N777: 

- Zonneveldweg; 

- Vloeiherkstraat; 

- Overbroekstraat; 

- Langstraat. 

 N754: 

- Steenweg op Borgloon; 

- Dorpstraat; 

- Veerstraat; 

- Russeltstraat. 

 N767: 

- Tervoortstraat; 

- Hamelstraat; 

- Kleinaartstraat; 

- Landriesstraat. 

 N76: Opeindestraat 

 Bosstraat. 

 

 Lokale wegen type II: lokale ontsluitingswegen 

De lokale ontsluitingswegen geven ontsluiting van woonwijken en andere 

(woon)entiteiten naar de gemeentelijke en bovengemeentelijke verbindingswegen. 

Hun functie is het verzamelen op woonzone/wijkniveau met als aanvullende functie 

toegang geven. 

De volgende wegen worden beschouwd als lokale ontsluitingswegen: 

 Ulbeekstraat: van Kleinaartstraat tot aan Smisveld; 

 Berlingenstraat: van de N777 tot aan kruispunt met Muggestraat 

(doodlopende straat); 

 Smissebroekstraat: vanaf de Renaultgarage op de Overbeekstraat tot aan het 

kruispunt Smissebroekstraat-Hertenstraat (ter hoogte van de Herk); 
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 Hertenstraat: vanaf de rotonde op de N754 tot aan het kruispunt 

Smissebroekstraat-Hertenstraat; 

 Nutstraat: vanaf de rotonde op de N754 tot aan het kruispunt met Steenweg 

Vrolingen; 

 Steenweg Vrolingen: vanaf kruispunt met Nutstraat tot kruispunt met 

Kortessemstraat, Vogeleinde, Kalverstraat; 

 Kortessemstraat; 

 Loystraat; 

 Langenakker: verlengde van Loystraat tot aan het kruispunt met de 

Houtstraat; 

 Plattestraat: tot aan kruispunt met de Houtstraat; 

 Bodemstraat: tot aan het einde van de bedrijvenzone Bodem; 

 Herenstraat: tot aan kruispunt met Bampstraat; 

 Bampstraat: tot aan kruispunt met Russeltveldweg. 

 

 Lokale wegen type III: lokale erftoegangswegen 

De overige wegen zijn erftoeganswegen (lokale wegen type III). Deze wegen heeft als 

functie het bedienen van de entiteiten langs de weg. De hoofdfunctie is hier eigenlijk 

verblijven. De verkeersfunctie is hier ondergeschikt, waardoor de weginrichting een 

maximale ontwerpsnelheid van niet hoger dan 50 km/u meekrijgt. 

 

C. Ontsluiting van het vrachtverkeer 

Kaart 7 Zwaar vervoer + tonnagebeperking 

Kaart 8 Voorstel intergemeentelijk vrachtroutenetwerk 

De wegencategorisering doelt naar een duidelijke geleiding van het vrachtverkeer. 

Doorgaand verkeer op de lokale wegen wordt niet getolereerd.  

De lokale wegen worden ingeschakeld bij de bereikbaarheid van de Wellense bedrijven. In 

aanvulling op de wegencategorisering wordt in het centrum van Wellen een 

tonnenmaatbeperking – met uitzondering voor laden en lossen bij winkels/bedrijven – 

ingevoerd. Dit om het centrum maximaal te vrijwaren van doorgaand zwaar verkeer.  

 

Op basis van het onderzoek uit de Uitwerkingsnota wordt een voorstel voor het 

vrachtroutenetwerk geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het vrijwaren van de 

dorpskernen, met een goede ontsluiting van de bedrijven(zones) en met een goede 

doorstroming van de ontsluitingswegen. Het voorstel, terug te vinden op kaart 7, is 

gebaseerd op het ontwerp “Vrachtroutenetwerk Vlaanderen”, opgesteld door het MOW. Het 

vrachtroutenetwerk in Wellen betreft enkel routes voor het lokale verkeer (voor verbinding 

industriezone Herten en  KMO-zone Vloeiherk, voor industriezone in Ulbeek centrum en 

voor industriezone Bodem) en voor de intergemeentelijke verbinding van Borgloon naar 

Kortessem/Hasselt. 
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Samen met het nieuwe vrachtroutenetwerk moeten volgende maatregelen mee opgenomen 

worden; 

 bewegwijzering ter uitvoering van een bewegwijzeringsplan; 

 intergemeentelijk overleg om vrachtroutes op elkaar af te stemmen; 

 het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op elkaar afstemmen: bedrijven of uitbreidingen 

van bedrijven met extra genererend verkeer, enkel nog toelaten op C-locaties, niet 

in de kernen. 

De gemeente Wellen heeft in november 2013 een overleg met de gemeente Alken gehad 

naar oplossingen i.v.m. het intergemeentelijke vrachtroutenetwerk. Gezien het wenselijk 

is het vrachtverkeer langs de N777 te ontsluiten, om zo verder aan te sluiten op het 

regionaal vrachtroutenetwerk,  zal de gemeente minstens een financiële en 

verkeerskundige haalbaarheidsstudie (laten) uitvoeren voor een eventuele omleidingsweg 

voor het vrachtverkeer. Dit zal mede gebeuren in overleg met het Agentschap Wegen en 

Verkeer en Mobiliteit en Openbare Werken.  

Er zijn momenteel namelijk 3 mogelijke opties om het intergemeentelijk vrachtverkeer te 

sturen (zie kaart 8) : 

1. enkel de N777 richting Kortessem te behouden als vrachtroute. Dit betekent dat de 

N777 richting Hoepertingen en de N754 deel zullen uitmaken van de zone met 

tonnagebeperking uitgezonderd laden en lossen voor enkele concrete bedrijven 

die lokaal actief zijn; 

2. de N777 richting Kortessem en eveneens behoud van het doorgaand 

vrachtverkeer op de N754 vanuit Borgloon (vergelijkbaar huidige situatie) maar 

hierdoor blijft de Hertenstraat enkel in 1 richting toegankelijk voor het 

vrachtverkeer; 

3. de N777 richting Kortessem met nieuwe ontsluitingsweg vanaf industriezone 

Herten naar de N754 richting Borgloon om de Hertenstraat en het centrum van 

Wellen te ontlasten. 

 

D. Inrichtingsprincipes voor de verschillende categorieën 

Na het toedelen van alle wegen en straten van Wellen aan de verschillende categorieën, 

moeten er voor elke categorie richtlijnen worden opgesteld met betrekking tot de 

vormgeving en inrichting. Deze moeten immers aangepast zijn aan de toegekende functie. 

Om de voorspelbaarheid van het gebruik en het (verkeers)gedrag te voorkomen, mag er bij 

voorkeur slechts één duidelijk en herkenbaar typeprofiel zijn per categorie. Het is tevens de 

eis om onbedoeld gebruik te voorkomen, d.w.z. dat de verschillende categorieën gebruikt 

moeten worden waarvoor ze zijn ontworpen.  

Meer specifiek voor Wellen kunnen voor de verschillende categorieën de volgende 

inrichtingsprincipes worden aangereikt. 

Lokale wegen type I: lokale verbindingswegen 

Wegen met een lokale verbindingsfunctie hebben een dusdanig “grootschalig” karakter dat 

ook daaraan de snelheid moet worden aangepast. 

Naar de inrichting toe wordt er concreet gedacht aan afgescheiden en voldoende brede 

trottoirs en fietspaden, aan beveiligde oversteekvoorzieningen en aan overzichtelijk 

ingerichte kruispunten. Er moet gestreefd worden naar voorzieningen aan beide zijden van 

de weg, waardoor de behoefte om de rijbaan te kruisen afneemt. 
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Inrichtingseisen m.b.t. autoverkeer 

Binnen het mobiliteitshandboek worden een aantal inrichtingsvoorstellen voor de 

wegvakken weergegeven voor lokale verbindingswegen (lokale weg type I).  

Daarnaast biedt de Vlaamse overheid ook een aantal vademecums aan om een lokale weg 

in te richten (o.a. vademecum voor Voetgangersvoorzieningen, vademecum 

Fietsvoorzieningen, vademecum Duurzaam Parkeerbeleid, vademecum Toegankelijk 

Publiek domein, …). 

Belangrijke inrichtingsvoorstellen, waarmee rekening dient gehouden te worden, zijn o.a.: 

 voorrangsregeling; 

 ontwerpsnelheid per gebied: 

 BUBEKO: 70 km/ uur;  

 BIBEKO: 50 km/uur woongebied en centrumgebied; 

 BIBEKO: 30 km/uur schoolomgevingen. 

 aantal rijstroken; 

 rijwegbreedte: maatgevend gebruik: bus – bus; 

 specifieke maatregelen voor de snelheidsbeheersing; 

 rotondes op kruispunten (maatgevend voertuig: lijnbus); 

 poorteffecten met middengeleiders; 

 middengeleiders op kruispunten; 

 middengeleiders aan oversteekpunten van fietsroutes; 

 verkeersplateaus; 

 parkeervoorzieningen: buiten de rijbaan; 

 bouwvrije stroken; 

 verlichting. 

Inrichtingseisen m.b.t. openbaar vervoer 

 BUBEKO: bushavens en wachtaccommodatie voor voetgangers en fietsstallingen; 

 Geen verkeersplateaus BUBEKO.  

Inrichtingseisen m.b.t. fietsverkeer 

Het “Vademecum Fietsvoorzieningen” wordt als leidraad gebruikt. 

 afhankelijk van de netwerkfunctie in het fietsnetwerk; 

 BUBEKO: gescheiden fietspaden; 

 BIBEKO: aanliggende fietspaden en gemengd. 

 

Lokale wegen type II: lokale ontsluitingswegen 

Inrichtingseisen m.b.t. autoverkeer 

Ook voor de lokale wegen type II gelden de voorgestelde vademecums van de Vlaamse 

overheid. 

Belangrijke inrichtingsvoorstellen voor de lokale wegen type II, waarmee rekening dient 

gehouden te worden, zijn o.a.: 

 voorrangsregeling; 

 ontwerpsnelheid per gebied; 

 BUBEKO: 70 km/uur; 

 BIBEKO: 50 km/uur; 

 BIBEKO: 30 km/uur schoolomgevingen.  

 aantal rijstroken; 
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 rijwegbreedte:  

 specifieke maatregelen voor de snelheidsbeheersing; 

 parkeervoorzieningen; 

 bouwvrije stroken; 

 verlichting. 

Inrichtingseisen m.b.t. openbaar vervoer 

 afhankelijk van de netwerkfunctie in het openbare vervoersnetwerk; 

 bushaltes op de rijbaan; 

 uitstulpende bushaltes. 

Inrichtingseisen m.b.t. fietsverkeer en voetgangersverkeer 

Het “Vademecum Fietsvoorzieningen” wordt als leidraad gebruikt. 

 afhankelijk van de netwerkfunctie in het fietsnetwerk wordt globaal gesteld: 

 BUBEKO: gescheiden fietspaden; 

 BIBEKO: aanliggende fietspaden en gemengd.  

Waar de ontsluitingswegen onder druk staan van (doorgaand) autoverkeer moet er 

geopteerd worden voor gescheiden fietspaden naast specifieke maatregelen voor 

voetgangers. 

De inrichtingseis “parkeren buiten de rijbaan” is in vele gevallen niet haalbaar, gezien het 

smalle dwarsprofiel van een groot aantal lokale ontsluitingswegen. 

In centrumgebieden dient de verblijfsfunctie te primeren boven de verkeers- en 

stroomfunctie, de meest geschikte snelheid bedraagt hier 30 km/u. De menging van het 

verkeer is hier, ook al vanwege de vaak beperkte ruimte, aangewezen.  

 

Lokale wegen type III: erftoegangswegen 

In deze wegen wordt de verblijfsfunctie belangrijker dan de verkeersfunctie, wat zich onder 

meer uit in het snelheidsregime en in de inrichting van het openbaar domein. Er zijn immers 

veel conflicten mogelijk door het grote aantal verschillende activiteiten binnen het openbaar 

domein. 

Ten aanzien van de scheiding van verkeersdeelnemers is de indeling eenvoudig: alleen 

voetgangers krijgen een aparte ruimte. Voor oversteken worden – in tegenstelling tot de 

wegen met een verzamelfunctie – geen speciale voorzieningen aangebracht. Dit moet 

immers verspreid kunnen gebeuren. Op deze manier wordt de alertheid van de 

autobestuurder gewekt en wordt zijn rijgedrag ten gunste beïnvloed.  

Het parkeren gebeurt op de rijbaan, teneinde de breedte van de rijbaan te beperken en 

aldus de snelheid laag te houden. De hoeveelheid parkeerruimte moet afgestemd worden 

op het gebruik, ook weer om te voorkomen dat visueel brede rijbanen ontstaan. 

Een type dwarsprofiel uittekenen is niet eenvoudig, aangezien de vormgeving van een 

dergelijke weg zo verschillend kan zijn. Waar gewenst en mogelijk (woonwijken, 

schoolomgevingen, dorpcentra, …) zal de weginrichting ingericht worden volgens het zone 

30-principe. Het is echter niet de bedoeling dat alle lokale wegen type III een 

snelheidsregime van 30 km/u opgelegd krijgt.  
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Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 

5.2 .6 .  Snelhe idsp lan  

Kaart 9 Snelheidsregimes 

Om de snelheidsregimes binnen Wellen te harmoniseren wordt ervoor geopteerd om te 

werken met snelheidszones. Voor de opbouw van de snelheidszones wordt rekening 

gehouden met de functie van de weg (verkeerskarakter of verblijfskarakter) en de 

verkeersveiligheid – die steeds primeert. Onderstaande tabel geeft de principes weer die 

hierbij worden gehanteerd. 

Verblijfgebieden Principe: 50 km/u 

 30 km/u kan steeds worden overwogen 

indien de plaatselijke toestand dit vereist 

Bedrijvenzones Principe: 50 km/u 

 30 km/u kan steeds worden overwogen 

indien de plaatselijke toestand dit vereist 

Schoolomgevingen Principe: 30 km/u 

Secundaire wegen Principe: 70 km/u buiten bebouwde kom – 

50 km/u binnen bebouwde kom 

Lokale wegen type I Principe: 

50 km/u binnen bebouwde kom – 70 km/u 

buiten bebouwde kom 

 30 km/u wordt toegepast indien dit 

vereist is omwille van verkeersveiligheid 

(bijv. schoolomgeving) 

Lokale wegen type II Principe: 50 km/u 

 70 km/u kan worden toegelaten buiten de 

bebouwde kom indien er geen of weinig 

woonbebouwing is en de realisatie van een 

gescheiden fietspad mogelijk is 

 30 km/u wordt toegepast indien dit 

vereist is omwille van verkeersveiligheid 

(bijv. schoolomgeving) 

Lokale wegen type III - woonstraten Principe: 50 km/u – 30 km/u 

Lokale wegen type III – land(elijke)wegen Principe: 50 km/u 

 30 km/u kan steeds worden overwogen 

indien de plaatselijke toestand dit vereist  
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Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 

5.2 .7 .  Parkeerbe le id  

Parkeerbeleid is een efficiënt middel om te sturen, met name het gebruik van de auto en op 

die manier de leefbaarheid van centra en verblijfsgebieden te versterken en de 

bereikbaarheid te garanderen. Het heeft immers geen zin ergens heen te rijden met de auto 

als er niet in de nabijheid van de bestemming geparkeerd kan worden. Het verhogen van de 

drempel bij parkeren kan net voldoende zijn om het gebruik van de auto verder te 

ontmoedigen. Dit kan in eerste instantie gebeuren op locaties waar alternatieven 

voorhanden zijn. De gemeente moet met andere woorden streven naar een duidelijk en 

milieuvriendelijk parkeerbeleid. 

Doelstellingen 

De bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen en functies moeten gegarandeerd blijven, 

al is het op een selectieve wijze, zodat de leefbaarheid in centra en verblijfsgebieden wordt 

verhoogd.  

Uitwerking parkeerbeleidsplan 

A. Autoparkeren 

De parkeerproblematiek wordt vooral aangevoeld op een beperkt aantal momenten op een 

beperkt aantal plaatsen. De voornaamste problemen wat betreft het parkeren in de 

gemeente Wellen betreft: 

 langparkeerders en een hoge bezettingsgraad in de Molenstraat en Kerkplein 

(centrum); 

 bezettingsgraad sporthal is zeer laag, hoewel de parking op slechts 400 meter van 

het centrum gelegen is; 

 verkeerde verdeling van de parkeerdruk in het centrum; 

 tekort aan parkeerplaatsen aan de kerk. 

Uit het gevoerde parkeeronderzoek (2009) kwamen o.a. volgende conclusies naar voor: 

 globaal gezien zijn er geen capaciteitsproblemen in het centrum; 

 de getelde intensiteiten overschrijden slechts éénmaal per dag de beschikbare 

capaciteit op zeer specifieke punten (bv: omgeving kerk); 

 het aantal effectief geparkeerde wagens overschrijdt wel regelmatig de officieel 

beschikbare capaciteit aan het gemeentehuis en het plein tegenover het 

gemeentehuis, hoewel er in de directe omgeving nog voldoende parkeerplaatsen 

beschikbaar zijn. 

Oplossingsrichtingen  

Hoewel er geen noemenswaardige parkeerproblemen zijn vastgesteld in Wellen wordt ook 

in de parkeerstudie een aantal aanbevelingen geformuleerd. Hierbij worden onder meer de 

herinrichting van de openbare parkeerruimte (aan het gemeentehuis, plein halve maan en 

het dorpsplein en kerk), het gebruik van alternatieve/nog ongebruikte parkeerplaatsen (in de 

Molenstraat, aan het oud gemeentehuis, aan het nieuwe gemeentehuis op zaterdag, aan de 

sporthal) voorgesteld. 

Wat nog een extra stimulans kan geven ter verbetering van de verdeling van de 

parkeercapaciteiten over het centrumgebied, en bijgevolg het reduceren van het 
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zoekverkeer, zijn flankerende maatregelen zoals bewegwijzering, comfortabele 

voetgangersvoorzieningen, parkeerregimes (parkeerschijf, betalend parkeren, …). 

Door de gemeente zal ook een parkeerverordening worden opgemaakt om te bepalen 

hoeveel parkeerplaatsen voorzien dienen te worden bij een bouwproject. 

B. Fietsparkeren 

In het parkeerbeleidsplan dient naast het autoparkeerbeleid de nodige aandacht worden 

geschonken aan het parkeer- en stallingenbeleid voor fietsers. Indien men het gebruik van 

de fiets (als alternatief voor de auto op korte afstanden) effectief wil afdwingen is het immers 

noodzakelijk naast goede fietsinfrastructuur langs de wegen, ook te zorgen voor veilige en 

geordende overdekte fietsenstallingen op een aantal strategische punten, en dan meer 

bepaald aan/in: 

 de halteplaatsen van het openbaar vervoer, waar kwaliteitsvolle overdekte 

fietsenstallingen voorzien moeten worden, en waarbij het aantal afhankelijk is van 

het belang van de halte;  

 de centra van de verschillende kernen, waar in de meeste gevallen de 

voornaamste openbare en winkelfuncties zijn gesitueerd; 

 de sportcomplexen, jeugdlokalen en andere recreatieve gebieden; 

 de belangrijkste tewerkstellingszones, teneinde de fiets als vervoermiddel in de 

woon-werkrelatie te stimuleren. 

Bovendien zullen er ondermeer bijkomende fietsenstallingen worden geplaatst aan het  

gemeentehuis en op het plein van Ulbeek. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel B. 

5.2 .8 .  Ongeval len  

Kaart 10 Snelheidsregimes 

Om na te gaan welke locaties als gevaarlijk aanschouwd worden – en hiervoor dus extra 

maatregelen dienen opgenomen te worden – wordt gekeken naar de ongevallencijfers en –

locaties in de gemeente Wellen. Voor de ongevallengegevens worden de gegevens tussen 

2009 en 2011 onderzocht. 

Deze voornaamste ongevallen (met gewonden) worden weergegeven op kaart 10. Deze 

ongevallen worden gelegd op de snelheidskaart en fietsroutenetwerk. 

Vanuit deze kaarten is af te leiden dat: 

 de ongevallen met zwaar gewonden vooral aan de gemeentegrenzen voorvallen; 

 de meeste ongevallen zich voordoen op de oost-westverbinding N777, 

Zonneveldweg, Overbeekstraat en Langstraat; 

 de meeste ongevallen met gewonden zich voordoen op wegen zonder fietspad, 

hoewel deze als functionele fietsroute wordt ingekleurd. 

Vanuit deze analyse kunnen een aantal acties opgesteld worden, die opgenomen worden in 

het actieplan. Zo zullen onder andere fietsvoorzieningen moeten worden aangelegd 

conform de richtlijnen langs de N777.  
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5 . 3 .  O n d er s t e un e nd e  m aa t r e g e l en  

5.3 .1 .  Vervoersmanagement  met  bedr i jven,  d iens ten,  

scholen ,  evenementen  

Bij diverse evenementen binnen de gemeente worden de organisatoren gestimuleerd om 

initiatieven te nemen om de mogelijke vervoersalternatieven te kennen te geven aan hun 

publiek. Mogelijk kunnen voor bepaalde evenementen ook evenementenbussen worden 

ingezet. Samen met De Lijn kan een combiticket voor bus en toegang tot het evenement 

worden ingevoerd. 

De gemeente zal samen met de politie scholen begeleiden bij het opzetten en organiseren 

van bijv. fietscolonnes, voetgangerscolonnes, … en andere initiatieven om de schoolgaande 

jeugd te motiveren om gebruik te maken van fiets en openbaar vervoer of te voet te komen. 

Hierbij is ook een sensibilisatie van de ouders heel belangrijk. 

Als onderdeel van de gemeentelijke onthaalbrochure zal de gemeente een 

bereikbaarheidsgids opstellen. In deze brochure wordt aangegeven hoe de belangrijkste 

attractiepolen binnen en buiten de gemeente bereikbaar zijn met fiets, openbaar vervoer en 

auto. Deze brochure bevat minimum: 

 een fietspadenkaart; 

 de dienstregeling van De Lijn; 

 de dienstregeling van NMBS voor de belangrijkste stations/haltes in de nabijheid 

Wellen; 

 een wegenkaart met aanduiding van de openbaar vervoerlijnen. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 

5.3 .2 .  Tar i fe r ing  

Functies die autoverkeer genereren, moeten de parkeerbehoefte op hun eigen terreinen 

opvangen of gebruik maken van de (gegroepeerde) parkeerfaciliteiten die hiervoor bestemd 

zijn. In de omgeving van deze functies en de publieke parkings zullen maatregelen getroffen 

worden om het straatparkeren zoveel mogelijk voor te behouden aan de eigen inwoners en 

hun bezoekers. Hierbij wordt gedacht aan het invoeren van bewonersparkeren, kort 

parkeren en betalend parkeren. 

Door de gemeente zal ook een parkeerverordening worden opgemaakt om te bepalen 

hoeveel parkeerplaatsen voorzien dienen te worden bij een bouwproject. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 

5.3 .3 .  Algemene sensibi l ise r ing  

De gemeente zal een positieve communicatie voeren naar verschillende doelgroepen (de 

bevolking in het algemeen, de scholen, de bedrijven, …). In die communicatie wordt 

aangegeven welke maatregelen de gemeente treft om de mobiliteit en de verkeersveiligheid 
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in het bijzonder te verbeteren. Daarnaast wordt uiteraard ook op regelmatige tijdstippen 

gecommuniceerd over de maatregelen die reeds werden getroffen en over de effecten van 

deze maatregelen. 

Naar de bevolking toe wordt ook een intensieve communicatie gevoerd om hen op de 

hoogte te brengen en houden van de mogelijke alternatieve vervoersmogelijkheden binnen 

de gemeente en de voordelen van deze alternatieven. 

Om het gebruik van openbaar vervoer, fiets en het te voet gaan te bevorderen is een sterke 

sensibilisering via de bedrijven noodzakelijk. Het is in eerste instantie belangrijk om er voor 

te zorgen dat er alternatieven aanwezig zijn voor het autogebruik en dat deze alternatieven 

vervolgens ook kenbaar worden gemaakt aan de werknemers. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 

5.3 .4 .  Market ing,  in format ie  en promot ie  naar  

doe lgroepen  

In het gemeentehuis en andere openbare plaatsen (o.a. bibliotheek, scholen, sporthal, …) 

wordt informatie ter beschikking gesteld over het openbaar vervoeraanbod in de gemeente, 

fietsroutes, … om kenbaarheid te geven aan de beschikbare vervoersalternatieven. 

De gemeente zal initiatieven van scholen, jeugdbewegingen, evenementen, … die een 

positieve invloed hebben op de mobiliteit en de verkeersveiligheid binnen de gemeente 

ondersteunen, hetzij financieel of logistiek. 

Er is reeds een goed openbaar vervoeraanbod naar de belangrijkste scholen in de 

omgeving. Het is belangrijk om dit ook te communiceren naar de schoolgaande jeugd en in 

het bijzonder aan hun ouders. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 

5.3 .5 .  Handhaving  

De politie ziet toe op het naleven van de verkeersregels in het algemeen en in het bijzonder 

op het respecteren van de snelheden. Een duidelijke en frequente aanwezigheid van de 

politie zet er toe aan dat de verkeersregels meer gerespecteerd worden. 

Ook de veiligheid van fietsers en voetgangers vormen een bijzonder aandachtspunt in de 

handhaving. Hierbij wordt niet alleen opgetreden tegen automobilisten die de zwakke 

weggebruikers in gevaar brengen, maar ook tegen de zwakke weggebruikers die het 

verkeersreglement niet respecteren en zich hierdoor in sommige gevallen zelf in gevaar 

brengen. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 
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5.3 .6 .  Be le idsondersteuning  

De uitvoering van het mobiliteitsbeleid gebeurt door een samenwerking tussen de 

verschillende afdelingen van de dienst Woon- en Leefomgeving met het diensthoofd als 

coördinator. 

Het diensthoofd bewaakt ook mee de afstemming en samenhang tussen de verschillende 

beleidsdomeinen. Tussen de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu zal 

er een permanent overleg plaatsvinden om de acties uit deze beleidsplannen op elkaar af te 

stemmen. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 

5.3 .7 .  Moni tor ing en eva lua t ie  

De uitvoering van het mobiliteitsplan zal op jaarlijkse basis worden opgevolgd door de GBC. 

De actietabel die tijdens de beleidsfase wordt opgesteld, is hiervoor een handige tool 

waarbij het beleid en de administratie de vordering van de uitvoering van de acties kunnen 

opvolgen. Deze tool biedt voor het beleid ook een duidelijke input voor de begroting (Welke 

middelen dienen ter beschikking gesteld te worden om het komende jaar de gewenste 

acties uit te voeren?). 

Op regelmatige basis worden op gekende knelpunten en na het invoeren van een maatregel 

verkeerstellingen en/of snelheidsmetingen uitgevoerd om na te gaan of het probleem werd 

opgelost. 

De gemeente voert voor en na de invoering van een maatregel verkeerstellingen en/of 

snelheidsmetingen uit om na te gaan of de ingevoerde maatregel het beoogde effect heeft. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 

5.3 .8 .  Ha l teplaa tsen openbaar  vervoer  

Aan de verschillende halteplaatsen van het openbaar vervoer wordt de nodige 

wachtaccommodatie en informatie voorzien om het comfort van de openbaar 

vervoerreiziger te verbeteren. Aan alle bushaltes wordt de nodige informatie over de 

uurregeling voorzien. 

Voor het verbeteren van het comfort van de busreizigers zal in eerste instantie aan de 

belangrijkste overstappunten en bushaltes de nodige accommodatie worden voorzien: 

schuilhokjes, (overdekte) fietsenstallingen, … 

Alle bushaltes zullen worden opgenomen in een onderhoudsplan om er voor te zorgen dat 

er doorheen het jaar steeds een minimum aan comfort en netheid wordt geboden aan de 

busreizigers. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 
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5.3 .9 .  Opr ichten van een  ‘meldpunt  mobi l i te i t ’  

De gemeente voert een systematisch onderhoud uit van de verkeersinfrastructuur, maar het 

is niet mogelijk om wekelijks het volledige grondgebied van de gemeente te controleren. Om 

toch tijdig te kunnen ingrijpen op eventuele problemen met de verkeersinfrastructuur wordt 

een digitaal meldpunt opgericht. Via de gemeentelijke website kan men een formulier 

invullen met een duidelijke omschrijving van het probleem en de locatie. Op die manier kan 

de gemeente de nodige maatregelen treffen om dit probleem zo snel mogelijk aan te 

pakken. 

Bepaling actieprogramma 

Zie overzicht maatregelen tabel C. 
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6.  ACT I E P L AN  

Het actieplan vormt de synthese van het mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaren. Het 

actieplan bevat de concrete acties die de gemeente wenst te ondernemen om haar 

mobiliteitsbeleid te realiseren. De tijdshorizon van het actieplan is 10 jaar, maar het 

actieplan is geen statisch gegeven en kan waar nodig worden bijgestuurd. 

In het hiernavolgende actieplan worden de acties vanuit vijf verschillende invalshoeken 

gerangschikt zodat vijf programmatabellen worden bekomen. Inhoudelijk zijn deze vijf 

programmatabellen hetzelfde, maar elke tabel heeft zijn eigen functie en doel. 

 Actieprogramma A-B-C 

Het actieprogramma omvat de volledige opsomming en structurering van de 

maatregelen via de werkdomeinen A-B-C, zoals opgebouwd in dit mobiliteitsplan. 

 Werkprogramma per locatie. 

Het werkprogramma omvat een concreet programma van alle acties die op een 

bepaalde plaats dienen te gebeuren en biedt een overzicht van de uit te voeren 

acties die op een plaats dienen te gebeuren. Met dit overzicht kunnen acties, 

werken en maatregelen eenvoudiger worden gecoördineerd en op elkaar worden 

afgestemd. 

Dit werkprogramma is bijv. een nuttig instrument voor de technische diensten en 

als communicatie-instrument naar de betrokkenen. 

 Investeringsprogramma korte termijn (KT), middellange termijn (MLT) en lange 

termijn (LT) 

Het investeringsprogramma geeft aan op welke termijn acties gepland zijn. Deze 

tabel biedt aan de gemeente duidelijkheid over de budgetten/middelen die nodig 

zijn om deze acties te realiseren en maakt ook duidelijk of deze acties kunnen 

worden uitgevoerd met de beschikbare middelen/budgettaire ruimte. 

Dit investeringsprogramma is bijv. te gebruiken voor de gemeentebegroting en als 

controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de voorgestelde acties. 

 Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen. 

Het beleidsprogramma groepeert de acties per hoofddoelstelling 

(verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en 

milieu). Op die manier ontstaat voor het beleid per doelstelling een overzicht van 

de acties die moeten genomen worden om die doelstelling te bereiken. 

 Takenprogramma per initiatiefnemer. 

Het takenprogramma groepeert de uit te voeren acties per initiatiefnemer. Zo weet 

elke initiatiefnemer wat zijn takenpakket is voor de komende jaren. 

Met behulp van deze vijf programma’s wordt het mobiliteitsplan, waar het actieplan deel van 

uitmaakt, daadwerkelijk een integraal document waar de verschillende instanties en 

betrokkenen concreet mee aan de slag kunnen. 

Het actieplan A-B-C (zie verder) maakt integraal deel uit van het mobiliteitsplan. 



Actieprogramma A-B-C

Nr. Actie Locatie Doelstelling Termijn Initiatiefnemer Partners Budgettaire raming

Werkdomein A - Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten

1 Actualisatie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gebiedsdekkend bereikbaarheid KT gemeente € 30.134

2 Onderzoek naar ruimtelijke herinrichting centrum Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid

LT gemeente

3 Ontwikkeling woongebied Hof Akker Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

LT gemeente

 Hasseltse huisvestings-

maatschappij, 

Kleine landeigendommen

€ 30.000

4 Locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente € 30.000

5
Opmaken van een gemeentelijke parkeerverordening, inclusief

vrachtwagenparkeren
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

KT gemeente

6 Versterken van het wonen binnen het centrum van Wellen Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente

7
Het hoofddorp Wellen versterken op het gebied van handel en 

diensten
Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente € 15.000

8
Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen gebiedsdekkend

bereikbaarheid

milieu MLT/LT gemeente
€ 25.454

Werkdomein B - Verkeersnetwerken

9 Onderhoud en  heraanleg van voetpaden (Eivalstraat) gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT-MLT-LT gemeente € 160.000

10 Onderhoud en (her)aanleg van fietspaden gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT-MLT-LT gemeente € 1.355.610

10a fietspaden in de Bosstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente AWV, provincie € 487.032



10b fietspaden in de Zonneveldweg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente AWV € 868.168

10c fietspaden in de Vloeiherkstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
MLT gemeente AWV € 410.000

11 aanleg fietsenstallingen  Ulbeek en Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente € 6.000

12
Onderhoud wegenis (nieuwe toplagen, heraanleg kasseiwegen, borstelen 

wegen, vernieuwen wegmarkeringen, enz.)
gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
continu gemeente € 102.000

13 vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
MLT gemeente € 150.000

14 vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
MLT gemeente € 185.000

15 herinrichting plein nieuwe kerk Ulbeek Ulbeek

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente VMM € 784.250

16 Onderhoud van veldwegen gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

toegankelijkheid
continu gemeente € 50.000

17
Beveiligen oversteekplaatsen thv schoolomgevingen en andere 

veelbezochte locaties ism verkeersraad en politie
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente

18 Snelheidsaanpassingen conform mobiliteitsplan gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid
continu gemeente lokale politie, AWV € 2.500

Ulbeek
KT

Vrolingen
MLT

Wellen MLT

20
Realisatie/openstelling trage weg van centrum naar openlucht zwembad  ( 

recreatief en functioneel) alsook onderhoud trage wegen
Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente Regionaal landschap € 105.256

21 Inventarisatie overige trage wegen te Wellen en deelgemeenten gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

milieu

LT gemeente vzw Trage Wegen € 13.976

22 Verbeteren openbaar vervoerhalte-infrastructuur + onderhoud gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente De Lijn € 10.000

23
Onderzoek regionaal vrachtroutenetwerk (in overleg met de 

buurgemeenten en de provincie)

gebiedsdekkend

grensoverschrijdend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente

MOW

politiezone Borgloon

Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-

Truiden

24 Heraanleg kruispunten ter bevordering van de verkeersveiligheid gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

MLT - LT gemeente € 5.000

€ 1.049.779

Maatregelen herinrichten schoolomgevinen (schoolroutes onderzoeken, 

realisatie octopusplannen opvolgen, structurele maatregelen in kader van 

verbeteren veiligheid en toegankelijkheid,…)

19

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

gemeente lokale politie, AWV



25 Herinrichting parking gemeentehuis + plein halve maan + kerkplein Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente € 241.000

26 Herordening van de parkeerplaatsen aan de voetbal KVK Wellen Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT KVK Wellen gemeente

Werkdomein C - Ondersteunende maatregelen

27 Opmaak en verspreiden informatiebrochures fietsroutes gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefhaarbeid
continu gemeente lokale politie € 4.600

28 Opvoeren gerichte snelheidscontroles gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
continu lokale politie

29 Toezicht op fout parkeren gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid continu lokale politie

30 Controle op naleven van tonnenmaatbeperking gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente lokale politie

31 Onderhoud van bermen gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente € 35.000

32 Sensibilisatie jongeren alternatief vervoer/eindejaarscampagne gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid
continu De Lijn gemeente

33 Sensibilsatie schoolgaande jeugd (verkeerslessen, dode hoek,…) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente
Wellense Verkeerscommissie

Lokale politie
€ 4.500

34 Sensibiliseren bewoners via informatiebrochures, website,… gebiedsdekkend
bereikbaarheid

milieu
continu gemeente De Lijn

35
Informatieverspreiding over openbaar vervoer ( nieuw netwerk, 

uurregelingen, aansluitingen, kostprijs,…)
gebiedsdekkend milieu continu gemeente De Lijn

36 Fietsgebruik bij gemeentepersoneel (oa fietsvergoeding) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente politie € 2.800

37 Verkeerscommissie als technisch adviesorgaan gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente € 750

38 Controle op sluipverkeer gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu lokale politie gemeente

39 Schoolvervoersplannen actualiseren, promoten en ondersteunen gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente scholen

40 Opmaak gemeentelijk bedrijfsvervoersplan gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

LT gemeente bedrijven

41
Extra aandacht voor de bewegwijzering voor de zachte verkeersnetwerken, 

zwaar vervoer en landbouwvoertuigen
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente € 2.500
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7.  VOORS TEL ORG ANI S AT I E  E N EVAL U AT I E  

Het mobiliteitsplan wordt elke legislatuur geëvalueerd met de sneltoets. De uitvoering van 

het mobiliteitsplan wordt opgevolgd door de mobiliteitsambtenaar die minstens tweemaal 

per jaar de vorderingen bespreekt met het college. De mobiliteitsambtenaar bespreekt de 

uitvoering van het mobiliteitsplan ook minstens eenmaal per jaar met de GBC. Het actieplan 

dat deel uitmaakt van dit beleidsplan, is hiervoor een handige tool waarbij het beleid en de 

administratie de vordering van de uitvoering van de acties kunnen opvolgen. Deze tool biedt 

voor het beleid ook een duidelijke input voor de begroting (Welke middelen dienen ter 

beschikking gesteld te worden om het komende jaar de gewenste acties uit te voeren?). 

De gemeente voert voor en na de invoering van een maatregel (indien van toepassing) 

verkeerstellingen en/of snelheidsmetingen uit om na te gaan of de ingevoerde maatregel het 

beoogde effect heeft. 

Er wordt een duidelijk monitoring-systeem opgezet waarbij de effecten van de doorgevoerde 

maatregelen gemeten worden met de bedoeling waar nodig tijdig het beleid bij te sturen. 
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8.  VOORS TEL TOT WI JZ I GI N GE N VAN 

GEM EE NTE LIJKE BELE ID SP L ANNE N OF 

BE LEI DS DOCUM ENTE N  

Ingevolge het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 2002 zijn er geen wijzigingen 

nodig van gemeentelijke beleidsplannen of beleidsdocumenten. Het mobiliteitsplan 2014 

werd namelijk afgestemd op de van toepassing zijnde gemeentelijke, provinciale en 

Vlaamse beleidsplannen en beleidsdocumenten. 
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9.  B I JL AGE N  

9 . 1 .  Ac t i e t a be l l e n  



 



Werkprogramma per locatie

Nr. Actie Locatie Doelstelling Termijn Initiatiefnemer Partners Budgettaire raming

34 Sensibiliseren bewoners via informatiebrochures, website,… gebiedsdekkend
bereikbaarheid

milieu
continu gemeente De Lijn

35
Informatieverspreiding over openbaar vervoer ( nieuw netwerk, 

uurregelingen, aansluitingen, kostprijs,…)
gebiedsdekkend milieu continu gemeente De Lijn

30 Controle op naleven van tonnenmaatbeperking gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente lokale politie

31 Onderhoud van bermen gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente € 35.000

29 Toezicht op fout parkeren gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid continu lokale politie

28 Opvoeren gerichte snelheidscontroles gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
continu lokale politie

32 Sensibilisatie jongeren alternatief vervoer/eindejaarscampagne gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid
continu De Lijn gemeente

33 Sensibilsatie schoolgaande jeugd (verkeerslessen, dode hoek,…) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente
Wellense Verkeerscommissie

Lokale politie
€ 4.500

36 Fietsgebruik bij gemeentepersoneel (oa fietsvergoeding) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente politie € 2.800

37 Verkeerscommissie als technisch adviesorgaan gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente € 750

12
Onderhoud wegenis (nieuwe toplagen, heraanleg kasseiwegen, borstelen 

wegen, vernieuwen wegmarkeringen, enz.)
gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

continu gemeente € 102.000

16 Onderhoud van veldwegen gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

toegankelijkheid
continu gemeente € 50.000

18 Snelheidsaanpassingen conform mobiliteitsplan gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid
continu gemeente lokale politie, AWV € 2.500

38 Controle op sluipverkeer gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu lokale politie gemeente

27 Opmaak en verspreiden informatiebrochures fietsroutes gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefhaarbeid
continu gemeente lokale politie € 4.600

1 Actualisatie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gebiedsdekkend bereikbaarheid KT gemeente € 30.134

41
Extra aandacht voor de bewegwijzering voor de zachte 

verkeersnetwerken, zwaar vervoer en landbouwvoertuigen
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente € 2.500

22 Verbeteren openbaar vervoerhalte-infrastructuur + onderhoud gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente De Lijn € 10.000



5
Opmaken van een gemeentelijke parkeerverordening, inclusief

vrachtwagenparkeren
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

KT gemeente

10 Onderhoud en (her)aanleg van fietspaden gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT-MLT-LT gemeente € 1.355.610

9 Onderhoud en  heraanleg van voetpaden (Eivalstraat) gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT-MLT-LT gemeente € 160.000

21 Inventarisatie overige trage wegen te Wellen en deelgemeenten gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

LT gemeente vzw Trage Wegen € 13.976

40 Opmaak gemeentelijk bedrijfsvervoersplan gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

LT gemeente bedrijven

17
Beveiligen oversteekplaatsen thv schoolomgevingen en andere 

veelbezochte locaties ism verkeersraad en politie
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente

39 Schoolvervoersplannen actualiseren, promoten en ondersteunen gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente scholen

24 Heraanleg kruispunten ter bevordering van de verkeersveiligheid gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

MLT - LT gemeente € 5.000

8
Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen gebiedsdekkend

bereikbaarheid

milieu MLT/LT gemeente
€ 25.454

23
Onderzoek regionaal vrachtroutenetwerk (in overleg met de 

buurgemeenten en de provincie)

gebiedsdekkend

grensoverschrijdend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente

MOW

politiezone Borgloon

Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-

Truiden

15 herinrichting plein nieuwe kerk Ulbeek Ulbeek

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente VMM € 784.250

11 aanleg fietsenstallingen  Ulbeek en Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente € 6.000

19

Maatregelen herinrichten schoolomgevinen (schoolroutes onderzoeken, 

realisatie octopusplannen opvolgen, structurele maatregelen in kader van 

verbeteren veiligheid en toegankelijkheid,…)

Ulbeek, Vrolingen, 

Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT - MLT gemeente lokale politie, AWV € 1.049.779

6 Versterken van het wonen binnen het centrum van Wellen Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente

7
Het hoofddorp Wellen versterken op het gebied van handel en 

diensten
Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente € 15.000

25 Herinrichting parking gemeentehuis + plein halve maan + kerkplein Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente € 241.000



26 Herordening van de parkeerplaatsen aan de voetbal KVK Wellen Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT KVK Wellen gemeente

10a fietspaden in de Bosstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV, provincie € 487.032

10b fietspaden in de Zonneveldweg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV € 868.168

20
Realisatie/openstelling trage weg van centrum naar openlucht zwembad  ( 

recreatief en functioneel) alsook onderhoud trage wegen
Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente Regionaal landschap € 105.256

3 Ontwikkeling woongebied Hof Akker Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

LT gemeente

 Hasseltse huisvestings-

maatschappij, 

Kleine landeigendommen

€ 30.000

2 Onderzoek naar ruimtelijke herinrichting centrum Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid

LT gemeente

4 Locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente € 30.000

10c fietspaden in de Vloeiherkstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente AWV € 410.000

13 vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 150.000

14 vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 185.000



Takenprogramma per initiatiefnemer

Nr. Actie Locatie Doelstelling Termijn Initiatiefnemer Partners Budgettaire raming

32 Sensibilisatie jongeren alternatief vervoer/eindejaarscampagne gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid
continu De Lijn gemeente

34 Sensibiliseren bewoners via informatiebrochures, website,… gebiedsdekkend
bereikbaarheid

milieu
continu gemeente De Lijn

35
Informatieverspreiding over openbaar vervoer ( nieuw netwerk, 

uurregelingen, aansluitingen, kostprijs,…)
gebiedsdekkend milieu continu gemeente De Lijn

6 Versterken van het wonen binnen het centrum van Wellen Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente

7
Het hoofddorp Wellen versterken op het gebied van handel en 

diensten
Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente € 15.000

30 Controle op naleven van tonnenmaatbeperking gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente lokale politie

31 Onderhoud van bermen gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente € 35.000

33 Sensibilsatie schoolgaande jeugd (verkeerslessen, dode hoek,…) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente
Wellense Verkeerscommissie

Lokale politie
€ 4.500

36 Fietsgebruik bij gemeentepersoneel (oa fietsvergoeding) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente politie € 2.800

37 Verkeerscommissie als technisch adviesorgaan gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente € 750

12
Onderhoud wegenis (nieuwe toplagen, heraanleg kasseiwegen, borstelen 

wegen, vernieuwen wegmarkeringen, enz.)
gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

continu gemeente € 102.000

16 Onderhoud van veldwegen gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

toegankelijkheid
continu gemeente € 50.000

18 Snelheidsaanpassingen conform mobiliteitsplan gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid
continu gemeente lokale politie, AWV € 2.500

27 Opmaak en verspreiden informatiebrochures fietsroutes gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefhaarbeid
continu gemeente lokale politie € 4.600

1 Actualisatie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gebiedsdekkend bereikbaarheid KT gemeente € 30.134

41
Extra aandacht voor de bewegwijzering voor de zachte 

verkeersnetwerken, zwaar vervoer en landbouwvoertuigen
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente € 2.500

22 Verbeteren openbaar vervoerhalte-infrastructuur + onderhoud gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente De Lijn € 10.000

25 Herinrichting parking gemeentehuis + plein halve maan + kerkplein Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente € 241.000



5
Opmaken van een gemeentelijke parkeerverordening, inclusief

vrachtwagenparkeren
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

KT gemeente

10a fietspaden in de Bosstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV, provincie € 487.032

10b fietspaden in de Zonneveldweg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV € 868.168

11 aanleg fietsenstallingen  Ulbeek en Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente € 6.000

23
Onderzoek regionaal vrachtroutenetwerk (in overleg met de 

buurgemeenten en de provincie)

gebiedsdekkend

grensoverschrijdend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente

MOW

politiezone Borgloon

Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-

Truiden

20
Realisatie/openstelling trage weg van centrum naar openlucht zwembad  ( 

recreatief en functioneel) alsook onderhoud trage wegen
Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente Regionaal landschap € 105.256

19

Maatregelen herinrichten schoolomgevinen (schoolroutes onderzoeken, 

realisatie octopusplannen opvolgen, structurele maatregelen in kader van 

verbeteren veiligheid en toegankelijkheid,…)

Ulbeek, Vrolingen, 

Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT - MLT gemeente lokale politie, AWV € 1.049.779

10 Onderhoud en (her)aanleg van fietspaden gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT-MLT-LT gemeente € 1.355.610

9 Onderhoud en  heraanleg van voetpaden (Eivalstraat) gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT-MLT-LT gemeente € 160.000

3 Ontwikkeling woongebied Hof Akker Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

LT gemeente

 Hasseltse huisvestings-

maatschappij, 

Kleine landeigendommen

€ 30.000

21 Inventarisatie overige trage wegen te Wellen en deelgemeenten gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

milieu

LT gemeente vzw Trage Wegen € 13.976

40 Opmaak gemeentelijk bedrijfsvervoersplan gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

LT gemeente bedrijven

2 Onderzoek naar ruimtelijke herinrichting centrum Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid

LT gemeente

15 herinrichting plein nieuwe kerk Ulbeek Ulbeek

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente VMM € 784.250

17
Beveiligen oversteekplaatsen thv schoolomgevingen en andere 

veelbezochte locaties ism verkeersraad en politie
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente



4 Locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente € 30.000

10c fietspaden in de Vloeiherkstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente AWV € 410.000

13 vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 150.000

14 vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 185.000

39 Schoolvervoersplannen actualiseren, promoten en ondersteunen gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente scholen

24 Heraanleg kruispunten ter bevordering van de verkeersveiligheid gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

MLT - LT gemeente € 5.000

8
Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen gebiedsdekkend

bereikbaarheid

milieu MLT/LT gemeente
€ 25.454

26 Herordening van de parkeerplaatsen aan de voetbal KVK Wellen Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT KVK Wellen gemeente

29 Toezicht op fout parkeren gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid continu lokale politie

28 Opvoeren gerichte snelheidscontroles gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
continu lokale politie

38 Controle op sluipverkeer gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu lokale politie gemeente



Investeringsprogramma: KT - MLT - LT

Nr. Actie Locatie Doelstelling Termijn Initiatiefnemer Partners Budgettaire raming

34 Sensibiliseren bewoners via informatiebrochures, website,… gebiedsdekkend
bereikbaarheid

milieu
continu gemeente De Lijn

35
Informatieverspreiding over openbaar vervoer ( nieuw netwerk, 

uurregelingen, aansluitingen, kostprijs,…)
gebiedsdekkend milieu continu gemeente De Lijn

6 Versterken van het wonen binnen het centrum van Wellen Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente

7
Het hoofddorp Wellen versterken op het gebied van handel en 

diensten
Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente € 15.000

30 Controle op naleven van tonnenmaatbeperking gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente lokale politie

31 Onderhoud van bermen gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente € 35.000

29 Toezicht op fout parkeren gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid continu lokale politie

28 Opvoeren gerichte snelheidscontroles gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
continu lokale politie

32 Sensibilisatie jongeren alternatief vervoer/eindejaarscampagne gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid
continu De Lijn gemeente

33 Sensibilsatie schoolgaande jeugd (verkeerslessen, dode hoek,…) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente
Wellense Verkeerscommissie

Lokale politie
€ 4.500

36 Fietsgebruik bij gemeentepersoneel (oa fietsvergoeding) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente politie € 2.800

37 Verkeerscommissie als technisch adviesorgaan gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente € 750

12
Onderhoud wegenis (nieuwe toplagen, heraanleg kasseiwegen, borstelen 

wegen, vernieuwen wegmarkeringen, enz.)
gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

continu gemeente € 102.000

16 Onderhoud van veldwegen gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

toegankelijkheid
continu gemeente € 50.000

18 Snelheidsaanpassingen conform mobiliteitsplan gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid
continu gemeente lokale politie, AWV € 2.500

38 Controle op sluipverkeer gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu lokale politie gemeente

27 Opmaak en verspreiden informatiebrochures fietsroutes gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefhaarbeid
continu gemeente lokale politie € 4.600

1 Actualisatie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gebiedsdekkend bereikbaarheid KT gemeente € 30.134



41
Extra aandacht voor de bewegwijzering voor de zachte 

verkeersnetwerken, zwaar vervoer en landbouwvoertuigen
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente € 2.500

22 Verbeteren openbaar vervoerhalte-infrastructuur + onderhoud gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente De Lijn € 10.000

25 Herinrichting parking gemeentehuis + plein halve maan + kerkplein Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente € 241.000

26 Herordening van de parkeerplaatsen aan de voetbal KVK Wellen Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT KVK Wellen gemeente

5
Opmaken van een gemeentelijke parkeerverordening, inclusief

vrachtwagenparkeren
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

KT gemeente

10a fietspaden in de Bosstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV, provincie € 487.032

10b fietspaden in de Zonneveldweg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV € 868.168

11 aanleg fietsenstallingen  Ulbeek en Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente € 6.000

23
Onderzoek regionaal vrachtroutenetwerk (in overleg met de 

buurgemeenten en de provincie)

gebiedsdekkend

grensoverschrijdend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente

MOW

politiezone Borgloon

Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-

Truiden

20
Realisatie/openstelling trage weg van centrum naar openlucht zwembad  ( 

recreatief en functioneel) alsook onderhoud trage wegen
Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente Regionaal landschap € 105.256

19

Maatregelen herinrichten schoolomgevinen (schoolroutes onderzoeken, 

realisatie octopusplannen opvolgen, structurele maatregelen in kader van 

verbeteren veiligheid en toegankelijkheid,…)

Ulbeek, Vrolingen, 

Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT - MLT gemeente lokale politie, AWV € 1.049.779

10 Onderhoud en (her)aanleg van fietspaden gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT-MLT-LT gemeente € 1.355.610

9 Onderhoud en  heraanleg van voetpaden (Eivalstraat) gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT-MLT-LT gemeente € 160.000

3 Ontwikkeling woongebied Hof Akker Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

LT gemeente

 Hasseltse huisvestings-

maatschappij, 

Kleine landeigendommen

€ 30.000

21 Inventarisatie overige trage wegen te Wellen en deelgemeenten gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

milieu

LT gemeente vzw Trage Wegen € 13.976



40 Opmaak gemeentelijk bedrijfsvervoersplan gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

LT gemeente bedrijven

2 Onderzoek naar ruimtelijke herinrichting centrum Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid

LT gemeente

15 herinrichting plein nieuwe kerk Ulbeek Ulbeek

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente VMM € 784.250

17
Beveiligen oversteekplaatsen thv schoolomgevingen en andere 

veelbezochte locaties ism verkeersraad en politie
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente

4 Locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente € 30.000

10c fietspaden in de Vloeiherkstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente AWV € 410.000

13 vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 150.000

14 vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 185.000

39 Schoolvervoersplannen actualiseren, promoten en ondersteunen gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente scholen

24 Heraanleg kruispunten ter bevordering van de verkeersveiligheid gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

MLT - LT gemeente € 5.000

8
Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen gebiedsdekkend

bereikbaarheid

milieu MLT/LT gemeente
€ 25.454



Beleidsprogramma per doelstelling

Nr. Actie Locatie Doelstelling Termijn Initiatiefnemer Partners Budgettaire raming

1 Actualisatie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gebiedsdekkend bereikbaarheid KT gemeente € 30.134

8
Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen gebiedsdekkend

bereikbaarheid

milieu MLT/LT gemeente
€ 25.454

34 Sensibiliseren bewoners via informatiebrochures, website,… gebiedsdekkend
bereikbaarheid

milieu
continu gemeente De Lijn

35
Informatieverspreiding over openbaar vervoer ( nieuw netwerk, 

uurregelingen, aansluitingen, kostprijs,…)
gebiedsdekkend milieu continu gemeente De Lijn

6 Versterken van het wonen binnen het centrum van Wellen Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente

7
Het hoofddorp Wellen versterken op het gebied van handel en 

diensten
Wellen

toegankelijkheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu gemeente € 15.000

30 Controle op naleven van tonnenmaatbeperking gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente lokale politie

31 Onderhoud van bermen gebiedsdekkend
toegankelijkheid

verkeersveiligheid
continu gemeente € 35.000

29 Toezicht op fout parkeren gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid continu lokale politie

41
Extra aandacht voor de bewegwijzering voor de zachte 

verkeersnetwerken, zwaar vervoer en landbouwvoertuigen
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente € 2.500

22 Verbeteren openbaar vervoerhalte-infrastructuur + onderhoud gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente De Lijn € 10.000

25 Herinrichting parking gemeentehuis + plein halve maan + kerkplein Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT gemeente € 241.000

26 Herordening van de parkeerplaatsen aan de voetbal KVK Wellen Wellen
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
KT KVK Wellen gemeente

28 Opvoeren gerichte snelheidscontroles gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid
continu lokale politie

32 Sensibilisatie jongeren alternatief vervoer/eindejaarscampagne gebiedsdekkend
verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid
continu De Lijn gemeente

15 herinrichting plein nieuwe kerk Ulbeek Ulbeek

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente VMM € 784.250

17
Beveiligen oversteekplaatsen thv schoolomgevingen en andere 

veelbezochte locaties ism verkeersraad en politie
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

MLT gemeente

3 Ontwikkeling woongebied Hof Akker Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

LT gemeente

 Hasseltse huisvestings-

maatschappij, 

Kleine landeigendommen

€ 30.000

5
Opmaken van een gemeentelijke parkeerverordening, inclusief

vrachtwagenparkeren
gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

KT gemeente



4 Locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein Wellen

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente € 30.000

33 Sensibilsatie schoolgaande jeugd (verkeerslessen, dode hoek,…) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente
Wellense Verkeerscommissie

Lokale politie
€ 4.500

36 Fietsgebruik bij gemeentepersoneel (oa fietsvergoeding) gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

continu gemeente politie € 2.800

37 Verkeerscommissie als technisch adviesorgaan gebiedsdekkend

verkeersleefbaarheid

verkeersveiligheid

toegankelijkheid

bereikbaarheid

milieu

continu gemeente € 750

10 Onderhoud en (her)aanleg van fietspaden gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT-MLT-LT gemeente € 1.355.610

10a fietspaden in de Bosstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV, provincie € 487.032

10b fietspaden in de Zonneveldweg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente AWV € 868.168

10c fietspaden in de Vloeiherkstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente AWV € 410.000

11 aanleg fietsenstallingen  Ulbeek en Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente € 6.000

12
Onderhoud wegenis (nieuwe toplagen, heraanleg kasseiwegen, borstelen 

wegen, vernieuwen wegmarkeringen, enz.)
gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

continu gemeente € 102.000

13 vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 150.000

14 vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat Wellen

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

MLT gemeente € 185.000

9 Onderhoud en  heraanleg van voetpaden (Eivalstraat) gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid
KT-MLT-LT gemeente € 160.000

21 Inventarisatie overige trage wegen te Wellen en deelgemeenten gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

milieu

LT gemeente vzw Trage Wegen € 13.976

16 Onderhoud van veldwegen gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

toegankelijkheid
continu gemeente € 50.000



18 Snelheidsaanpassingen conform mobiliteitsplan gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid
continu gemeente lokale politie, AWV € 2.500

24 Heraanleg kruispunten ter bevordering van de verkeersveiligheid gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

MLT - LT gemeente € 5.000

23
Onderzoek regionaal vrachtroutenetwerk (in overleg met de 

buurgemeenten en de provincie)

gebiedsdekkend

grensoverschrijdend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

KT gemeente

MOW

politiezone Borgloon

Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-

Truiden

39 Schoolvervoersplannen actualiseren, promoten en ondersteunen gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

MLT gemeente scholen

40 Opmaak gemeentelijk bedrijfsvervoersplan gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

milieu

LT gemeente bedrijven

19

Maatregelen herinrichten schoolomgevinen (schoolroutes onderzoeken, 

realisatie octopusplannen opvolgen, structurele maatregelen in kader van 

verbeteren veiligheid en toegankelijkheid,…)

Ulbeek, Vrolingen, 

Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT - MLT gemeente lokale politie, AWV € 1.049.779

20
Realisatie/openstelling trage weg van centrum naar openlucht zwembad  ( 

recreatief en functioneel) alsook onderhoud trage wegen
Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

bereikbaarheid

toegankelijkheid

KT gemeente Regionaal landschap € 105.256

38 Controle op sluipverkeer gebiedsdekkend

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

milieu

continu lokale politie gemeente

2 Onderzoek naar ruimtelijke herinrichting centrum Wellen

verkeersveiligheid

verkeersleefbaarheid

toegankelijkheid

LT gemeente

27 Opmaak en verspreiden informatiebrochures fietsroutes gebiedsdekkend
verkeersveiligheid

verkeersleefhaarbeid
continu gemeente lokale politie € 4.600
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GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN 
WELLEN 

 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 

 

Verslaggever: Hans Van den Wyngaert  Aard van de GBC-beslissing 

Verslag versie  

27 november 2013 

 Eindbeslissing bij consensus 

 

Onderwerp: Uitwerkingsnota Mobiliteitsplan Wellen   

 

Aanwezigheidslijst 

1. Vaste leden 

Naam Dienst Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 
Aanwezig via 
volmacht (V) 
Afwezig (N) 

Kristien Treunen Schepen van mobiliteit en 
verkeer 

0496/20.94.92 
kristien@advo-treunen.be  

A 

Carine Scierski Diensthoofd stedenbouw, 
ruimtelijke ordening en 
mobiliteit 

012/67.07.08 
carine.scierski@wellen.be  

A 

Sofie Van 
Campenhout 

Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken – Beleid 
Mobiliteit en verkeersveiligheid 

011/74.23.22 
sofie.vancampenhout@mowvlaand
eren.be  

A 

Jan Market Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken – Agentschap 
Wegen en Verkeer 

011/74.23.66 
jan.market@mowvlaanderen.be  

V 

Dominique Renders VVM De Lijn 011/85.42.22 
dominique.renders@delijn.be 

A 

An Vanacken VVM De Lijn an.vanacken@delijn.be  A 

 

2. Variabele leden 

Naam Dienst Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 
Aanwezig via volmacht (V) 
Afwezig met schriftelijke 
opmerkingen (S) 
Afwezig (N) 

Rik Schreurs Provincie Limburg 011/23.83.51 
rik.schreurs@limburg.be  

A 

Karin Gijsen Departement Ruimtelijke 
Ordening  

011/74.21.26 
karin.gijsen@rwo.vlaanderen.be  

N 

mailto:kristien@advo-treunen.be
mailto:carine.scierski@wellen.be
mailto:sofie.vancampenhout@mowvlaanderen.be
mailto:sofie.vancampenhout@mowvlaanderen.be
mailto:jan.market@mowvlaanderen.be
mailto:dominique.renders@delijn.be
mailto:an.vanacken@delijn.be
mailto:rik.schreurs@limburg.be
mailto:karin.gijsen@rwo.vlaanderen.be


3. Adviserende leden 

Naam Dienst / organisatie  Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 
Afwezig (N) 
 

Pieter Flamend Milieuambtenaar Wellen 012/67.07.06 
pieter.flamend@wellen.be  

A 

Ludovic Derwael Politiezone kanton 
Borgloon 

 N 

 

Volmachten 

Volgende vaste of variabele leden zijn vertegenwoordigd door een volmachthouder: 

Aanwezig bij volmacht: Vertegenwoordigd door:  

Jan Market – Departement  Mobiliteit en 
Openbare Werken – Agentschap Wegen en 
Verkeer 

Sofie Van Campenhout – Departement  Mobiliteit 
en Openbare Werken – Beleid Mobiliteit en 
verkeersveiligheid 

 

Vaststelling van het quorum 

 De voorzitter stelt vast dat alle vaste leden fysisch of bij volmacht aanwezig (A of V) zijn en dat de 

GBC dus rechtsgeldig kan beraadslagen en een consensus kan vaststellen. 

 

Verslag van de vergadering 

1. Inleiding 

De schepen heet iedereen welkom en opent de GBC-vergadering. Zij overloopt of iedereen aanwezig is, al 

dan niet door middel van volmacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een volmacht 

gegeven aan Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV).  

De schepen geeft het woord aan het extern studiebureau D+A Consult die instaat voor de opmaak van de 

Uitwerkingsnota. 

 

2. Uitwerkingsnota 

De grootste veranderingen van de Uitwerkingsnota ten opzichte van de vorige GBC wordt overlopen aan 

de hand van een powerpoint door het extern studiebureau D+A Consult. Bij elk thema wordt aangegeven 

welke de grootste veranderingen zijn.  

Trage wegen 

- Ten opzichte van de werk-GBC werden de nummers van de buurt- en voetwegen aangepast aan 

de nummers van de Atlas der Buurtwegen. 

mailto:pieter.flamend@wellen.be


- De provincie haalt aan dat in de tekst verduidelijkt dient te worden dat de voorgestelde routes 

voor trage wegen ter aanvulling zijn op het bovenlokaal fietsnetwerk of dat het netwerk verlegt 

dient te worden (o.a. in de Bosstraat). De gemeente verkiest hierbij een aanvulling op het 

bovenlokaal fietsnetwerk. Deze keuze zal verduidelijkt worden in de Uitwerkingsnota. 

- BMV vraagt een kaart van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk toe te voegen in de 

kaartenbundel. 

 

Milieu 

- Hierbij waren geen grote aanpassingen ten opzichten van de vorige GBC-vergadering. Bijgevolg 

waren bij dit thema geen opmerkingen vanuit de GBC. 

 

Zwaar vervoer 

- De provincie stipuleert dat het vrachtroutenetwerk gebaseerd is op het Vrachtroutenetwerk dat 

opgesteld is door de Vlaamse overheid en niet door de provincie. 

- De gemeente heeft in overleg met BMV een drie-tal scenario’s uitgewerkt voor het 

intergemeentelijke vrachtverkeer te sturen. Hiervoor had de gemeente een overleg met de 

gemeente Alken. Dit verslag is terug te vinden in bijlage bij het voorliggende verslag. 

- AWV en BMV willen er op duiden dat bij de keuze van het intergemeentelijke vrachtroutenetwerk 

er verder zal gegaan dient te worden dan enkel een financiële haalbaarheid. Er zal onder andere 

ook een verkeerskundige haalbaarheidsstudie moeten gevoerd worden. 

- Het onderzoek naar de keuze van welk scenario gekozen zal worden, zal meegenomen worden in 

het Beleidsplan, als een actiepunt op korte termijn. De resultaten van dit onderzoek zal nu niet 

mee opgenomen worden in de Uitwerkingsnota noch in het Beleidsplan. 

- BMV vraagt een extra kaart aan te maken waarbij de drie opties/voorstellen voor het 

intergemeentelijke vrachtroutenetwerk worden opgenomen. 

- AWV haalt (via een schriftelijk advies) nog aan dat op kaart 10 Fietsnetwerk de N754 naar 

Borgloon nog geen rekening gehouden werd met het recent nieuw aangelegd aanliggend 

verhoogd fietspad. Dit dient nog aangepast worden. 

 

Parkeren 

- Hierbij waren geen grote aanpassingen ten opzichten van de vorige GBC-vergadering. Bijgevolg 

waren bij dit thema geen opmerkingen vanuit de GBC. 

 

 

 



Snelheid 

- Hierbij waren geen grote aanpassingen ten opzichten van de vorige GBC-vergadering. Bijgevolg 

waren bij dit thema geen opmerkingen vanuit de GBC. 

 

Openbaar vervoer 

- De Lijn vraagt aan de gemeente een keuze te maken voor de aansluiting van de Belbus met 

lijnnummer 23. Wil men de aansluiting organiseren richting Tongeren of richting St.-Truiden. De 

Lijn adviseert om richting St-Truiden te nemen gezien dit de hoofdstroom is, ook in het weekend 

zitten er beduidend meer reizigers richting St.-Truiden ten opzichte van Tongeren. 

De gemeente volgt het advies van De Lijn. 

- De Gebiedsevaluatie van De Lijn heeft vertraging opgelopen, maar zal opgeleverd worden in het 

voorjaar van 2014. 

- De Lijn vraagt de zinsconstructie i.v.m. de ‘basismobiliteit’ aan te passen. De frequentie naar 

Borgloon en Hasselt is hoog genoeg en de woongebieden die buiten de invloedsfeer vallen van 

een halte worden opgevangen door het belbussysteem. 

 

Duurzaam Beleidsscenario 

- De provincie haalt aan dat onder hoofdstuk 2 Duurzaam Beleidsscenario niets vermeld wordt 

over de Trage Wegen. Indien in het vorige beleidsplan niets werd vermeld van de Trage Wegen, 

zal dit onder dit hoofdstuk dienen toegevoegd te worden. 

 

3. Besluit van de vergadering 

- Doorvoeren van lichte aanpassingen van de Uitwerkingsnota. 

- Mits de gevraagde aanpassingen zullen doorgevoerd worden, gaan de aanwezige leden akkoord 

met de Uitwerkingsnota en kan de nota ter goedkeuring naar de Gemeenteraad.  

- De aangepaste Uitwerkingsnota wordt niet meer ter goedkeuring aan de kwaliteitsadviseur 

voorgelegd (decretaal niet verplicht). Voor het verdere verloop van de procedure zijn er twee 

opties: 

o De Uitwerkingsnota wordt voorgelegd aan de RMC, waarna een officieel advies volgt van 

de kwaliteitsadviseur 

o De Uitwerkingsnota wordt na goedkeuring van dit verslag en de goedkeuring van de 

Gemeenteraad hier beëindigd. De Uitwerkingsnota zal dan samen met het Beleidsplan 

voorgelegd worden aan de RMC in de loop van 2014. 



BMV en het studiebureau adviseren om de Uitwerkingsnota te beëindigen, te starten met het 

Beleidsplan om ten slotte beide nota’s gebundeld voor te leggen aan de RMC. Dit komt de 

voortgang van het dossier ten goede. 

- Opmerkingen en aanbevelingen op dit verslag en de procedurele voortgang van het dossier 

kunnen overgemaakt worden tot en met 11 december. 

 

 

Opmerkingen bij dit verslag 

Opmerkingen op dit verslag worden binnen de 10 werkdagen overgemaakt aan de voorzitter van de GBC. 

De voorzitter beslist over de gevraagde aanpassingen en maakt indien nodig een aangepast verslag over. 

Het verslag en de eventuele reacties erop worden in het dossier opgenomen. 

 

 

Bijlagen 

- Schriftelijk advies AWV 

- Bespreking mobiliteitsdossiers Alken-Wellen 
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GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN 
WELLEN 

 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 25 JUNI 2014 

 

Verslaggever: Hans Van den Wyngaert  Aard van de GBC-beslissing1 

Verslag versie 2 

1 juli 2014 

 Eindbeslissing bij consensus 

Onderwerp: Beleidsnota Wellen   

 

Aanwezigheidslijst 

1. Vaste leden 

Naam Dienst Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 
Aanwezig via 
volmacht (V) 
Afwezig (N) 

Kristien Treunen Schepen mobiliteit kristientreunen@wellen.be A 

Sofie Van 
Campenhout 

Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken – 
Beleid Mobiliteit en 
verkeersveiligheid 

Sofie.vancampenhout@mow.vlaanderen.be  A 

An Vanacken VVM De Lijn An.vanacken@delijn.be  A 

Jan Market Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken – 
Agentschap wegen en 
verkeer 

Jan.market@mow.vlaanderen.be  V 

 

2. Variabele leden 

Naam Dienst Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 
Aanwezig via 
volmacht (V) 
Afwezig met 
schriftelijke 
opmerkingen (S) 
Afwezig (N) 

Rik Schreurs Provincie Limburg Rik.schreurs@limburg.be 
011/23.83.51 

N 

Karin Gijsen Departement 
Ruimtelijke Ordening 

Karin.gijsen@rwo.vlaanderen.be  N 

 

                                                             
1
 Verwijder wat niet past. 

mailto:kristientreunen@wellen.be
mailto:Sofie.vancampenhout@mow.vlaanderen.be
mailto:An.vanacken@delijn.be
mailto:Jan.market@mow.vlaanderen.be
mailto:Rik.schreurs@limburg.be
mailto:Karin.gijsen@rwo.vlaanderen.be


3. Adviserende leden 

Naam Dienst / organisatie  Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 
Afwezig (N) 
 

Carine Scierski Stedenbouwkundige 
ambtenaar 

Carine.scierski@wellen.be A 

Ludovic Derwael Politiezone kanton 
Borgloon 

 N 

Pieter Flamend Milieuambtenaar Wellen Pieter.flamend@wellen.be  N 

 

Volmachten 

Volgende vaste of variabele leden zijn vertegenwoordigd door een volmachthouder: 

Aanwezig bij volmacht: Vertegenwoordigd door:  

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – 
Agentschap wegen en verkeer  

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – 
Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid 

 

Vaststelling van het quorum2 

 De voorzitter stelt vast dat alle vaste leden fysisch of bij volmacht aanwezig (A of V) zijn en dat de 

GBC dus rechtsgeldig kan beraadslagen en een consensus kan vaststellen. 

 

Verslag van de vergadering 

1. Inleiding 

De schepen heet iedereen welkom en opent de GBC-vergadering. Zij overloopt of alle vaste leden – al dan 

niet bij volmacht – aanwezig zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een volmacht gegeven 

aan Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV). 

De schepen geeft het woord aan het extern studiebureau D+A Consult die instaat voor de opmaak van het 

mobiliteitsplan. 

2. Beleidsplan 

Het studiebureau D+A Consult overloopt kort de belangrijkste bevindingen van het Beleidsplan aan de 

hand van een presentatie. 

Hierna volgen de belangrijkste opmerkingen van de aanwezige leden. 

 

                                                             
2 Vink een van volgende opties aan of verwijder wat niet past. 

mailto:Carine.scierski@wellen.be
mailto:Pieter.flamend@wellen.be


De Lijn 

- In de nota wordt nog vermeld dat de resultaten van de Gebiedsevaluatie in de loop van 2014 

worden overgemaakt. Deze zijn reeds overgemaakt en zullen dus bijgevoegd worden in het 

dossier. 

- De Lijn stelt zich de vraag wat verwacht wordt van actie nr. 32 (betreffende de sensibilisatie van 

de jongeren) uit de actietabel.  De gemeente haalt aan dat deze actie duidt op de algemene 

eindejaarscampagne van De Lijn. Het gaat hier m.a.w. over een algemene 

sensibiliseringscampagne en niet voor Wellen in het bijzonder. 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) 

- BMV opteert om een duidelijke analyse te maken van de voorgaande fases (sneltoets, 

verkenningsnota en uitwerkingsnota) in het Beleidsplan. Dit kan door middel van een 

synthesekaart/knelpuntenkaart. Een kaart wordt niet altijd nodig geacht, zolang het dossier 

duidelijk leesbaar is. Het Beleidsplan is namelijk een nota op zich. 

- Het snelheidsprincipe van zone 30 bij lokale wegen type III is onduidelijk geformuleerd (pagina 

43). Geldt de geformuleerde principe dan voor al de lokale wegen type III? Het studiebureau 

maakt melding dat enkel in woonwijken, schoolomgeving en dorpcentra de zone 30-regel van 

toepassing is m.b.t.  de vormgeving van dergelijke weg.  

- Een ongevallenkaart aanmaken lijkt BMV aangewezen. 

- Bij de actietabel adviseert BMV om het ‘Vlaamse Gewest’ op te splitsen naar de specifieke 

instanties (MOW, AWV, Aquafin, VMM, …) 

Agentschap Wegen en Verkeer (schriftelijk advies per e-mail en bij volmacht door BMV) 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft per e-mail twee opmerkingen doorgegeven die overlopen 

werden tijdens de vergadering. 

- Pagina 41 kaart 8 optie 3: AWV zal hierover pas standpunt innemen nadat is aangetoond dat 

dergelijke weg noodzakelijk is en dat dergelijke nieuwe ontsluitingsweg van bovenlokaal belang 

is. 

- In het actieplan vraagt AWV zich de betrokkenheid van het Vlaamse Gewest af bij de herinrichting 

van het plein aan de nieuwe kerk van Ulbeek. 

 



3. Besluit van de vergadering 

- Doorvoeren van de bovenvermelde opmerkingen in de Beleidsnota. 

- Mits de gevraagde  aanpassingen zullen doorgevoerd worden, gaan de aanwezige leden akkoord 

met de Beleidsnota en kan de nota ter voorlopige goedkeuring naar de gemeenteraad (eind 

augustus) en voorbereid worden voor de RMC op 23/09/2014. 

- Opmerkingen en aanbevelingen op dit verslag kunnen overgemaakt worden tot en met 14 juli. 

 

Opmerkingen bij dit verslag 

Opmerkingen op dit verslag worden binnen de 10 werkdagen overgemaakt aan de voorzitter van de GBC. 

De voorzitter beslist over de gevraagde aanpassingen en maakt indien nodig een aangepast verslag over. 

Het verslag en de eventuele reacties erop worden in het dossier opgenomen. 

 

Bijlage 

- Schriftelijk advies AWV 



Schriftelijk advies AWV 

Beste, 

 

Helaas moet ik mij verontschuldigen voor de GBC namiddag. Bij deze verleen ik mijn volmacht aan 

collega Sofie Van Campenhout. 

 

Met betrekking tot de ontvangen documenten heb ik de volgende bemerking en vraag: 

 Pag 41 kaart 8 optie 3: AWV zal hierover pas standpunt innemen nadat is aangetoond dat 
dergelijke weg noodzakelijk is en dat dergelijke nieuwe ontsluitingsweg van bovenlokaal 
belang is 

 Beleidsprogramma: herinrichting plein nieuwe kerk Ulbeek: welk is de betrokkenheid van het 
Vlaamse Gewest? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Jan Market 

Dienstkringingenieur / projectleider 

 

Vlaamse overheid 

Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer Limburg 

Koningin Astridlaan 50 bus 4 - 3500 Hasselt 

T. 011 74 23 66 F. 011 74 24 48 
Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer: 

http://www.wegenenverkeer.be/emaildisclaimer 

Volg ons op Twitter of like ons op Facebook 

http://www.wegenenverkeer.be/emaildisclaimer
https://twitter.com/wegenenverkeer
https://www.facebook.com/wegenenverkeer
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Mobiliteitsplan Wellen – fase 3 : beleidsplan : verslag vergadering participatietraject 
 
Datum : 18 juni 2014 
Aanvang : 20u00 
Aanwezig :  
 Voor de gemeente Wellen : 
 Kristien Treunen, schepen van verkeer 
 Els Robeyns, burgemeester 
 Carine Scierski, stedenbouwkundige ambtenaar 
 Guy Polling, hoofd technische dienst Wellen 
 
 Voor de Wellense Verkeerscommissie (WVC) : 
 Christel Bouchet, oudercomité De Bron 
 Miet Hermans, oudercomité VBS Ulbeek 
 Stéphan Jans, directeur De Eik 
 Jan Keteleer, oudercomité VBS Ulbeek 
 Emile Vanelderen, politiezone Borgloon 
 
 Voor de Wellense Adviesraad Leefmilieu (WAL) 
 Romain Robben 
 Joseph Bleus 
 Joeri Philtjens 
 Davy Huygen 
  
 Voor de Adviesraad Ondernemend Wellen 
 Kris Boes 
  
 Voor D+A Consult 
 Hans Van den Wyngaert 
 
Verontschuldigd : Mark Neven, directeur ’t Laantje, Bart Vanschelvergem, directeur De Bron, 
 Ronny Kenis, De Bron, Ann De Bock, voorzitter Adviesraad Ondernemend 
 Wellen 
 
 
Aanleiding van de vergadering : 
 
In het kader van het participatietraject betrekt de gemeente de WAL en de WVC in elk van de 3 fases van 
de opmaak van het mobiliteitsplan (verbreding/verdieping).  
 
Het college heeft voor deze vergadering in het kader van fase 3 (beleidsplan) eveneens de Adviesraad 
Ondernemend Wellen uitgenodigd om zoveel mogelijk maatschappelijke geledingen te betrekken. Het 
beleidsplan wordt door middel van een presentatie toegelicht door D+A Consult. 
 
 



In fase 2 van het mobiliteitsplan (Uitwerkingsfase) zijn een aantal onderzoeken gevoerd en aan de hand van 
de resultaten hiervan heeft de gemeente een aantal beleidskeuzes gemaakt. 
 
Rond de thema’s trage wegen, milieu, zwaar vervoer, parkeerbeleid, snelheidsbeleid en openbaar vervoer 
werden concrete acties omschreven die op korte, middellange en lange termijn zullen worden uitgevoerd. 
 
Vragen : 
 

- Waarom in eenzelfde straat niet dezelfde snelheid aanhouden (vb Eivalstraat, Bodemstraat 70 – 
50): Het betreft lange straten die niet over het volledig traject bebouwd zijn waardoor er ook een 
verschil in perceptie is en het weinig zin heeft om op dit gedeelte een maximumsnelheid van 50 
km/uur in te voeren, ook niet ter hoogte van het natuurgebied in de Bodemstraat 

- Trage wegen, voor welke doelgroep? Het doel van de gemeente is in eerste plaats om veilige 
verplaatsingen te creëren voor fietsers en voetgangers. Langs de Zonneveldweg en de Bosstraat 
zullen op termijn fietspaden komen maar uit de lange historiek van deze dossiers blijkt dat het niet 
evident is om een fietspad op korte termijn te realiseren gezien deze dossiers gecombineerd zijn 
met rioleringswerken. Vandaar dat er ook gekozen wordt om via trage wegen verbindingen te 
realiseren. In de eerste plaats zal er een prioritaire verbinding worden aangelegd vanuit het 
centrum naar het zwembad als alternatief voor de gewestweg N754.  Vanuit de school is een 
alternatieve verbinding voor Zonneveldweg en Bosstraat primair. Zodoende kunnen deze 
alternatieven naar de scholen voor een veiligere en comfortabelere fiets- en voetverbinding 
zorgen. 

- Er worden enkele knelpunten voor het zwaar vervoer aangehaald zoals de ontsluiting richting 
Alken, de onduidelijke signalisatie voor het zwaar vervoer en de foutieve GPS-sturing. Iedere 
gemeente probeert het zwaar vervoer zoveel mogelijk te weren maar er is overleg nodig. In het 
mobiliteitsplan worden mogelijke routes voorgesteld om zo aan te sluiten op het interregionaal 
vrachtroutenetwerk.  

  
De vergadering werd gesloten om 21 u 10 
 
 
Carine Scierski 
verslaggever 
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9 . 9 .  B e s l u i t  de f i n i t i e ve  a a n va ar d i n g  

g e me e nt er aa d  
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9 . 1 0 .  K a ar te n b u n de l  



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 






