
adviesraden

Binnenkort worden de gemeentelijke
adviesraden en het beheersorgaan van 
de bibliotheek opnieuw samengesteld. 
Een adviesraad heeft tot doel het 
gemeentebestuur te adviseren over 
specifieke onderwerpen. 

Ben je geïnteresseerd om – op vrijwillige basis – deel uit 
te maken van één van de Wellense adviesraden of van het 
beheersorgaan van de bibliotheek, lees dan zeker verder. 
We stellen je kort de verschillende adviesraden voor. Voor 
iedere adviesraad wordt aangegeven wie er deel van kan 
uitmaken. Je kan je enkel kandidaat stellen indien je aan 
één van de voorwaarden voldoet.

Wil je graag lid worden van een bepaalde adviesraad? 
Stuur dan een e-mail naar info@wellen.be of bezorg het 
inschrijvingsformulier aan de gemeente en dit uiterlijk op 
30 september 2019! 

CULTUURRAAD

De Cultuurraad brengt adviezen uit die verband houden 
met het cultureel patrimonium, vrijetijdsbesteding, 
toerisme, ... Daarnaast tracht zij zoveel mogelijk inwoners 
deel te laten nemen aan het cultureel werk.

Wie zoeken we?
• Vertegenwoordigers van de culturele verenigingen en 

organisaties, die werken met vrijwilligers of met profes-
sionele beroepskrachten en een werking ontplooien op 
het grondgebied van Wellen.

• Deskundigen inzake cultuur die in Wellen wonen.
• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 

die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Jo Billen
012 67 07 11 - cultuur@welllen.be

SENIORENRAAD

De seniorenraad bestaat uit Wellense senioren die actief 
meedenken over de activiteiten voor de senioren in 
Wellen. Daarnaast formuleert de seniorenraad adviezen 
inzake seniorenbeleid.

Wie zoeken we?
• Vertegenwoordigers uit seniorenorganisaties die een 

werking hebben in Wellen.
• Niet gebonden senioren met interesse voor het werk-

veld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 50 jaar en 
geen politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Katrien Jans
012 44 01 54 - katrien.jans@ocmwwellen.be

WELLENSE ADVIESRAAD LEEFMILIEU

Deze adviesraad  (WAL) bevordert het contact en over-
leg tussen verenigingen, bedrijven en individuen 
met betrekking tot leefmilieu  en geeft advies om 
het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid in goede 
banen te leiden. Deze adviesraad organiseert ook 
milieugerelateerde activiteiten.

Wie zoeken we?
• Leden van natuurverenigingen, jeugdverenigingen, wan-

delclubs, wildbeheereenheid, landbouwers en vertegen-
woordiging van bedrijven gelegen te Wellen.

• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 
die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Carine Scierski 
012 67 07 08 - omgeving@wellen.be
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adviesraden

VOEDSELPRODUCENTENRAAD

Deze raad behandelt zowat alle onderwerpen die
(on)rechtstreeks de land- en tuinbouw op gemeentelijk 
vlak aanbelangen. De VPR geeft adviezen over de lokale 
land- en tuinbouwproblematiek en onderzoekt op welke 
manier er doelgerichte initiatieven voor de landbouw en 
tuinbouw kunnen genomen, aangemoedigd of uitgebreid 
worden.

Wie zoeken we?
• Alle landbouwers en fruittelers in hoofd- en bijberoep of 

hun meewerkende echtgeno(o)t(e) waarvan het bedrijf 
zijn hoofdzetel heeft in Wellen OF die in Wellen wonen

• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 
die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Carine Scierski
012 67 07 08 - omgeving@wellen.be

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Het Lokaal overleg Kinderopvang (LOK) brengt adviezen 
uit over de opmaak en de uitvoering van het lokaal 
beleidsplan kinderopvang. Daarnaast geeft het LOK advies 
met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen 
binnen de gemeente.

Wie zoeken we?
• Afgevaardigden van de plaatselijke opvanginitiatieven, 

vertegenwoordigers onderwijs en vrije tijdsinvulling van 
kinderen.

• De gebruikers van kinderopvang of een vertegenwoor-
diger van een organisatie die representatief is voor de 
gebruikers van kinderopvang.

• Het lokaal bestuur.
• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 

die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Winny Severijns
012 44 01 60 - dehartediefjes@skynet.beSPORTRAAD

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke 
opvoeding en het openluchtleven te bevorderen in het 
belang van het algemeen welzijn en van de algehele 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners 
van de gemeente.

Wie zoeken we?
• Vertegenwoordigers uit sportinitiatieven (sportverenigin-

gen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisa-
ties)die actief is in Wellen.

• Deskundigen inzake sport die in Wellen wonen.
• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 

die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Heidi Wijnants
012 39 21 77 - jeugd@wellen.be

BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK

Het Beheersorgaan van de Bibliotheek bestaat uit een 
groep enthousiaste mensen die creatief meedenken over 
het functioneren van de bibliotheek. Daarnaast geeft het 
Beheersorgaan ook advies aan het beleid.

Wie zoeken we?
• Binnen het Beheersorgaan van de Bibliotheek moet er 

een afspiegeling zichtbaar zijn van alle politieke fracties 
die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

• Vertegenwoordigers uit het culturele en maatschappe-
lijke veld van de gemeente.

contactpersoon:
Isabelle Cuypers
012 74 71 79 - bibliotheek@wellen.be

JEUGDRAAD

De Jeugdraad bevordert het contact en overleg tussen de 
plaatselijke jeugdbewegingen en personen / diensten die 
zich met jeugd bezig houden. De Jeugdraad organiseert 
activiteiten voor de jeugd en formuleert adviezen naar het 
gemeentebestuur toe over jeugdwerking.

Wie zoeken we?
• Afgevaardigden van de door de gemeente erkende 

jeugdverenigingen van Wellen. De afgevaardigden van 
de jeugdvereniging wonen in principe in Wellen, zijn lid 
van de jeugdvereniging, ouder dan 15 jaar en oefenen 
geen politiek mandaat uit.

• Niet gebonden jongeren met interesse voor het werkveld, 
die in Wellen wonen, ouder zijn dan 15 jaar en geen poli-
tiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Heidi Wijnants
012 39 21 77 - jeugd@welllen.be
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GEMEENTELIJKE RAAD 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Deze raad (GROS) informeert en sensibiliseert de 
bevolking, ontwikkelt educatieve activiteiten voor de 
jeugd, organiseert i.s.m. de gemeente initiatieven rond 
ontwikkelingssamenwerking, enz. …

Wie zoeken we?
• Vertegenwoordigers uit organisaties die in Wellen een 

werking hebben rond ontwikkelingssamenwerking.
• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 

die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen poli-
tiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Liesbet Hauben 
012 44 01 53 - liesbet.hauben@ocmwwellen.be

GEZOND WELLEN

Gezond Wellen geeft advies over volksgezondheid en 
bevordert het overleg tussen diensten en organisaties die 
werkzaam zijn in de gezondheidszorg in Wellen. Gezond 
Wellen organiseert ook activiteiten rond preventieve 
gezondheidszorg.

Wie zoeken we?
• Eerstelijnswerkers gezondheidszorg met woonplaats in 

Wellen.
• Vertegenwoordigers van elke mutualiteit.
• Twee afgevaardigden van het Rode Kruis.
• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 

die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen

contactpersoon:
Katrien Jans 
012 44 01 54 - katrien.jans@ocmwwellen.be

ONDERNEMEND WELLEN

Deze adviesraad bevordert het contact en overleg tussen 
Wellense ondernemers en handelaars. Dit doet men door 
activiteiten te organiseren en het gemeentebestuur te 
adviseren inzake het middenstandsbeleid en het beleid 
lokale economie.

Wie zoeken we?
• Alle handelaars, ondernemers, ambachtslui en beoe-

fenaars van vrije beroepen ten persoonlijke titel of als 
afgevaardigde van hun vennootschap, die hun beroep 
of ambacht uitoefenen in Wellen.

• Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, 
die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen 
politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon:
Chiel Herbots 
012 67 06 49 - chiel.herbots@wellen.be

NAAM

.....................................................................................................

ADRES

.....................................................................................................

TELEFOON

.....................................................................................................

E-MAIL

.....................................................................................................

iK STEL ME KANDIDAAT OM LID TE WORDEN VAN:

□  BEHEERSORGAAN VAN DE BIBLIOTHEEK

□  CULTUURRAAD

□  GEZOND WELLEN

□  JEUGDRAAD

□  SENIORENRAAD

□  SPORTRAAD

□  ONDERNEMEND WELLEN

□  WELLENSE ADVIESRAAD LEEFMILIEU (WAL)

□  GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS)

□  VOEDSELPRODUCENTENRAAD

□  LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)

INSCHRIJVINGSFORMULIER ADVIESRADEN

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 30 september 2019

• door onderstaande inschrijvingsstrook te bezorgen op 
het gemeentehuis: Gemeentebestuur Wellen, Dorps-
straat 25, 3830 Wellen

• via e-mail naar info@wellen.be met vermelding van de 
gevraagde gegevens

adviesraden
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