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INLEIDING 

 

In 2019 maakt de gemeente werk van een nieuw beleidsplan voor periode 2020-2025. 

Een goed beleidsplan is een gedragen beleidsplan. De gemeente wil graag de mening van zo veel 
mogelijk inwoners en doelgroepen beluisteren. 

 

Daarom organiseren we een breed participatietraject in twee fasen. 

− In de eerste fase worden zoveel mogelijk doelgroepen (verenigingen, buurtcomités, 
professionele doelgroepen, adviesraden, …) bevraagd over hun noden en verwachtingen. Zo 
weten we wat er leeft in onze gemeente. De  input van deze doelgroepen samen met de 
input van  onze eigen diensten en de beleidsverantwoordelijken zorgen voor een brede basis 
voor het selecteren van strategische thema’s. 

− In de tweede fase worden alle Wellenaren betrokken in dit participatieverhaal. Zij zullen 
uitgenodigd worden om hun mening te geven over bepaalde strategische thema’s. Er zullen 
gesprekstafels georganiseerd worden waarom alle Wellenaren worden uitgenodigd en waar 
ze hun mening kunnen geven over de gekozen thema’s. Voor deze tweede fase werd beroep 
gedaan op een externe partner, CC-Consult. 

 

FASE 1 – PARTICIPATIE VAN DOELGROEPEN 

 

Volgende doelgroepen zijn in de eerste fase van het participatietraject uitgenodigd voor een gesprek: 

− Verenigingen 

− Buurtcomités 

− Scholen 

− Buitenschoolse kinderopvang 

− Bedrijven 

− handelsvereniging 

− Toeristische ondernemers 

− Landbouwers en fruittelers 

− Kunstenaars 

− Adviesraden 

De verslagen van deze gesprekken zijn gegroepeerd per doelgroep. 

 

Iedere doelgroep heeft een uitnodiging per brief ontvangen, telkens met dezelfde vraag: 

‘wat zijn de verwachtingen van uw doelgroep van de gemeente voor de komende beleidsperiode met 
betrekking tot uw doelgroep’ 

 

Bij aanvang van ieder gesprek werd deze vraag verder gekaderd door de burgemeester: 

− De gemeente wil luisteren naar de noden en de verwachtingen 

− We vernemen graag wat belangrijk is voor je vereniging , buurt, …. 

− Er wordt niets beloofd, er wordt vooral geluisterd 

Van ieder gesprek is er een verslag opgemaakt. De verslagen zij gebundeld per doelgroep. Sommigen 
hebben tijdens het gesprek documentatie overhandigd. Ook deze documentatie is als bijlage 
toegevoegd bij de verslaggeving 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET DUIVENCLUB EENDRACHT 

 
Datum: 19.02.2019 
 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Gerry Briers 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Aantal leden: 15 wekelijkse spelers - in theorie 30 leden 

− Ze huren een clublokaal voor 175 € per maand  

− In hun lokaal moeten ze 40 a 50 korven kunnen plaatsen 
  

WERKING 

− Ze proberen met eigen middelen hun werking te waarborgen. Hun Inkomsten halen ze vnl. 
uit hun eetfestijn 

− Ze hebben in het seizoen wekelijks activiteit. Inkorven gebeurt op vrijdag - vluchten op 
zaterdag.  

− In het hoogseizoen zijn er meerder vluchten per week en zijn ze als club 5 a 6 dagen per 
week actief 

− Met de andere Wellense duivenclub hebben ze geen gezamenlijke werking  - samen gaan is 
niet zo evident, niet iedereen staat daar achter 

  

AANDACHTSPUNTEN: 

− Hun huisvesting is onzeker - ze huren van jaar tot jaar  - indien de huur niet meer verlengd 
zou worden, is het dan mogelijk huisvesting te bekomen in een publiekelijk gebouw? 

− Huur van de zaal voor hun eetfestijn: kan dit 1 x per jaar gratis? 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET MOTOCLUB MTC WELLEN 

 
Datum: 19.02.2019 
 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Marèse Santermans 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS 

− Vereniging is opgericht in 1979 

− Aantal leden: +/_ 14 
 

WERKING VERENIGING 

− 2 vaste activiteiten:  
o motortreffen op 1 mei (627 deelnemers in 2018),  
o Motortreffen op 25 augustus (386 deelnemers in 2018) - 'strooptreffen' 

− Vergaderen tweemaandelijks  

− Hebben geen clublokaal of clubcafé meer en wensen dit ook niet 

− Voor hun activiteiten huren ze zaal De Meersche 

− Zijn tevreden over de gang van zaken  
 

AANDACHTSPUNTEN 

− Ze zijn tevreden over de gang van zaken en hebben momenteel geen specifieke 
noden/vragen 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET RADIO VRW 

 
Datum: 19.02.2019 
 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: voltallige bestuur m.u.v. Johny Neven 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS 

− Opgericht in 1980 

− Aantal leden: +/_ 35  

− Gehuisvest in lokaal achter gemeentehuis  

− Potentieel van meer dan 42.000 luisteraars 
  

WERKING 

− Ze zijn zeer tevreden over samenwerking met gemeente 

− Hun huisvesting is in orde 

− Houden jaarlijks 4-tal grote manifestaties (kermis, Golden Memory party, eetdag en 
oktoberfeest)  

− Opbrengsten uit hun jaarlijks wederkerende activiteiten hebben ze nodig  voor hun reguliere 
werking - vooral Wellen kermis is voor hun een belangrijke bron van inkomsten en willen ze 
zeker verder zetten 

− Ze beschouwen hun manifestaties ook als een belangrijk samenhorigheidsmoment voor hun 
vereniging: alle leden werken mee en dit schept een goede groepsgeest 

− Ze vinden de traditie van hun festiviteiten belangrijk omdat mensen de kans krijgen elkaar te 
ontmoeten 

− Ze hebben hun zendbereik gevoelig kunnen vergroten (vanaf de brug over het kanaal in 
Genk, Diepenbeek, Kortessem, Wellen, St. Truiden, Gingelom, Crisnée, Ory, Landen, …)  

− Ze zijn een onafhankelijke radio en willen dit zo houden - ze willen zeker geen ketenradio 
worden 

  

AANDACHTSPUNTEN 

− Ze willen zich profileren als radio Haspengouw 

− Ze willen hun huidige locatie graag behouden omdat ze erg afhankelijk zijn van de antenne -  

− Ze staan open voor het opluisteren van gemeentelijke activiteiten - dit zijn ideale momenten 
voor hun om naar buiten te treden 

− Ze vragen voor een betere informatiedoorstroming van gemeentelijke 
activiteiten/nieuwsfeiten: alles wat er gebeurt, hoe klein ook mailen naar info@radiovrw.be  
- ze willen graag onze informatie delen aan hun publiek - dit maakt hun radio actueler en 
relevanter 

− In 2020 willen ze iets doen rond hun 40-jarig bestaan - mogelijk kunnen ze daarvoor extra 
logistieke hulp gebruiken 

− Ze willen inzetten op zonne-energie voor hun reguliere werking en willen zo gaan voor: 
o Aandacht voor het milieu 
o Eerste CO2 neutrale radio 
o Besparen op uitgaven elektriciteit   
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET MARKANT 

 

Datum: 25.02.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Irène Delsaer 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Culturele, sportieve en ontspannende activiteiten voor vrouwen – zijn lokale afdeling van 
Markant VZW uit Vilvoorde - Markant vzw bestaat uit de netwerken Markant, Best Pittig en 
Artemis 

− In Wellen bieden ze activiteiten aan voor vouwen boven de 50 jaar die zin hebben om in 
verenigingsleven te stappen 

− Bestuur bestaat uit 7 mensen 

− Weinig leden 

− Lidgeld bedraagt 44 € per jaar – iedereen mag lid worden  
 

WERKING 

− Huren een 4-tal keer per jaar klein parochiezaaltje of zaaltje in jeugdheem 

 

AANDACHTSPUNTEN: 

− Tussenkomst in zaalverhuur: ze hebben slechts een beperkt budget – zou fijn zijn als iedere 
vereniging bv. x aantal keer per jaar een gemeentelijke accommodatie gratis ter beschikking 
zou krijgen 

Els: ontmoetingscentrum is gratis – misschien ook een geschikte locatie voor hun activiteiten 

− Activiteiten bekend maken: de deadline voor ‘Wild van Wellen’ is hun niet duidelijk – 
wanneer moeten hun activiteiten gekend zijn bij de gemeente om gepubliceerd te worden in 
infoblad? 

 

VARIA 

− Hulp bij gemeentelijke activiteiten? Ze hebben zich niet kandidaat gesteld – ze hebben hierin 
geen interesse 

− Nog extra materialen nodig in de zalen?: wat hun betreft is alles in orde -  als er iets niet in 
orde is contacteren ze de gemeente 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET HONDENSCHOOL ONDER ONS 

 

Datum: 25.02.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Anita Neven, Ludo Philtjens 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Hondenschool onder ons is een hondenschool voor Mechelse herders 

− Aantal leden: 10 – vnl van buiten Wellen 

− Aangesloten bij Nationaal Verbond van Dienst- en Verdedigingshonden  
 

 WERKING 

− Trainen op dinsdag en vrijdag  

− Gestart in hun tuin in Wellen - Hondenschool ligt evenwel moeilijk bij de buren – ze zijn nu 
uitgeweken naar een bedrijfspand in Widooie (Tongeren)  

− Geven van les aan probleemhonden  

− Ze geven gehoorzaamheidstraining en pakwerk 
  

AANDACHTSPUNTEN: 

− ze zoeken een geschikte locatie voor hun hondenschool en bij uitbreiding voor alle Wellense 
hondenliefhebbers/clubs die een trainingslocatie zoeken 

− hondenscholen moeten gehuisvest worden in recreatiezone 

 

VARIA 

− hulp van verenigingen voor gemeentelijke activiteiten?: zij hebben zich kandidaat gesteld 
voor nieuwjaarsreceptie en smaakfestival 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET NATUURVERENIGING ‘T BOKJE 1 

 

Datum: 25.02.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Jan Nuijens, Joeri Philtjens 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Natuurvereniging 

− Bestaan 30 jaar 

WERKING 

− Beheer van diverse natuurgebieden in Wellen 

− Promoten, beschermen en vooral genieten van de prachtige natuur in ons Wellen 

− Wandelingen, werkdagen in de natuur, schotse hooglanders 

− Werken nauw samen met regionaal landschap Haspengouw en Voeren 
 

AANDACHTSPUNTEN 

 

’t Bokje brengt een nota bij met hun ideeën voor de toekomst – deze nota wordt als bijlage gehecht 
aan het verslag. 

BIODIVERSITEIT 
 

1. Nauwere samenwerking met RLHV 

− RHLV kan een straffe partner zijn voor gemeente Wellen 

Kristien: we staan allemaal achter RLHV maar toch blijven we op onze honger zitten – als 
gemeentebestuur krijgen we regelmatig kritiek over bv beheer van holle wegen 

Jan: hoe meer je trekt aan de jas van RLHV, hoe meer je gedaan krijgt – indien er 
ontevredenheid is, moeten afspraken geoptimaliseerd worden 

 

2. Actief meedoen met project ‘ruimte voor bomen’ van het centrum duurzaam groen 

− Planten van 25 klimaatbomen per jaar 

− Burgers sensibiliseren over belang van burgers in straatbeeld 

− Zuinig zijn met snoeien want een boom kan maar voor klimaat werken indien een boom een 
mooie grote kruin heeft - als je te veel in snoeit dan bereik je geen goed resultaat 

− In klimaatverhaal zijn bomen het meest tastbare - bomen hebben echt een effect 

− Kiezen voor snoeiarme bomen 

 

3. 100 solitairbomen bewaren voor de eeuwigheid 

− Dit zijn bomen die oud mogen worden 

 
1 Bijlage 1 – documentatie ‘t Bokje 
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− Je legt ze vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan  - zo leg je ze vast voor de eeuwigheid – dit 
zou uniek zijn in België - geen enkele gemeente heeft dat 

− Je vereeuwigd niet alleen de boom maar ook de plek 

 

4. Wild van Wellen 

− Alle openbare domeinen die in jachtveld van jagers vallen: inkleuren als niet jachtgebied  

− Voer hieromtrent ook actie over naar je particulieren toe 

− Wellen is nu één groot jachtterrein - door dit te doen maak je er kaas met gaten van en ben 
je niet meer één groot jachtterrein 

 
5. Trage Bodemstraat 

− Er komt een collector 

− Laat bij heraanleg de straat aanleggen zodat ze ondergeschikt is aan de natuur ipv aan het 
vervoer 

− Je kan vertragend aanleggen als bv twee sporen weg of je sluit in het midden de weg af in het 
weekend 

 

6. GEMRUP natuurkernen - nog verder uitbreiden 

− Vermijden dat grasland allemaal bv maisveld wordt 

− Dit kan je door in RUP op te leggen dat bepaalde velden enkel als grasland ingevuld kunnen 
worden 

 
7. Bloemrijke bermen 

− terug uitvoeren zoals het voorzien was in bermbeheersplan - onder stof halen en opfrissen 
wat er met iedere specifieke berm moet gebeuren 

− Bermen zijn nodig voor bijen en insecten 

− Landbouwers hebben ze nodig voor bestuiving 

− Hoe minder dat je moet maaien, hoe minder dat het kost 

− Ook van belang voor de mindset van mensen - onkruid zijn eigenlijk kruiden …. 

− Regionaal landschap verkoopt hier bloemenmengsels voor 

− Voorstel om op strategische plaatsen bermen niet te maaien, in te zaaien met bloemen … om 
resultaat dan op lange termijn te laten zien 

 
8. Subsidies voor aankoop 

− LL koopt percelen aan - soms zijn er strategische percelen waar bij hun geen budget voor is  

− Gemeente kan bv. een budget per jaar vastleggen voor aankoop strategische percelen door 
natuurvereniging – doet de natuurvereniging het budget in een bepaald jaar niet op, wordt 
het overgeheveld naar een volgend jaar  

− zo bouwt de natuurvereniging een spaarpot op die aangewend kan worden indien er een 
strategisch stuk te koop komt te staan en LL geen budget ter beschikking heeft 

− Zorgt voor vlottere aankoop van strategische stukken grond voor natuur 
 

9. Landbouw  

− Vraag stellen aan landbouwers wat ze aan biodiversiteit willen doen 
Kristien:  

o Er is veel overleg geweest tussen landbouwers en natuur, onder aansturing van Jos 
Verjans  

o Er zijn heel wat fruittelers die mee gedaan hebben met bv bijenactie 
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Jan: voor akkers is dit minder gebeurd – de vraag is wat men daarvoor nog kan doen: 
akkerrand vb natuurvriendelijk inrichten zodat er bv plaats is voor leeuwerik, patrijzen, … 

 
10. Bron van Maupertuus overhevelen 

− Je moet machtiging van VMM hebben 

− Je krijgt zo in beemd meer vochtige vegetaties - interessant voor runderen - je krijgt 
meer water 

− Aandachtpunt zijn de particuliere eigendommen die nog iets verder ligt dan de vlek die 
zij nu als overstromingsgebied hebben ingevuld 

− Kan dit werk uitgevoerd worden in samenwerking met de technische dienst? Er is 
momenteel nog niets gebeurd – om de werken uit te voeren moet het een beetje droog 
zijn en mag het geen zwemseizoen zijn  

 
11. Studie lanceren over de hermeandering van de Herk 

− Droom op lange termijn: Herk terug in oude bedding te krijgen  

− Door de studie wil men weten of dat mogelijk is 

− Hoe kan men zo’n studie gelanceerd krijgen? 

− RHVL en Limburgs Landschap heeft reeds beken van tweede categorie opnieuw laten 
meanderen in hun oude loop -dit is evenwel beek van cat 1 en daar heeft men nog geen 
ervaring mee 

 
  

12. Beheersplan beemden 

− Kan gemeente steun geven aan Limburgs Landschap? Kunnen we door krachten te bundelen 
het beheersplan vlotter rond krijgen? 

 
13. Proper water 

− Als Herk gaat overstromen in de beemden, zou men graag hebben dat dit met proper water 
is 

− Hoe vlugger rioleringsgraad stijgt, hoe beter voor zuiverheidsgraad van de Herk 
  

14. Hoogstamboomgaarden 

− Is erfgoed 

− Men vraagt zo veel mogelijk initiatieven te nemen om dit te behouden 
Kristien: We doen al heel veel hiervoor – dit moet toch even duidelijk gesteld worden! 

  
15. Soortenbescherming 

− Vooral voor ‘t bokje – verder zetten en verbeteren waar men mee bezig is 
  

FIETSEN EN TRAGE WEGEN 
 

1. Veilige schoolomgeving en bv. fietsstraat  
2. Fietsroutenetwerk volledig autovrij, bv via tractorsluizen - zo voorkom je sluipverkeer 
3. Fietssnelwegen ontwikkelen 
4. Functioneel wandelnetwerk  uitbouwen ten behoeve van de inwoners (bv voor gemakkelijk 

te kunnen wandelen van a naar b, niet voor toeristische wandelingen) 
5. Wellen mooier maken: Beeldkwaliteitsplan maken om eigenheid van je dorp te bewaren - 

hier zijn adviseurs voor 
6. Klimaatneutraal wellen 

− 4 windturbines met participatie van de bevolking, op gemeentegronden waar mogelijk 
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− Op website van de provincie staat site (enkel toegankelijk voor gemeentelijke diensten) met 
info per gemeente wat je moet doen om willen klimaatneutraal te maken - lijkt best haalbaar 
…. 

 

SLOT 

De ideeën worden bestudeerd. 

Men bekijkt wat er eventueel meegenomen kan worden in een beleidsplan.t Bokje. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET PAROCHIE 

 

Datum: 25.02.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Pastoor Renato Buccolini, Roos Jacques 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

 

WERKING 

− Ze zijn blij met de goede samenwerking met gemeentebestuur  

− De goede ondersteunding ivm woning pastoor, parochiesecretariaat, opslag materialen, … 
waarderen ze erg 

− De huisvesting van zowel pastoor als parochiesecretariaat is zeker in orde 

− Het opstapje voor rolstoelgebruikers aan de kerk is fijn - vraag om dit eventueel blauw te 
verven - mensen gaan er nu voor parkeren  
Johan: grond is reeds blauw geverfd – men zou nog eventueel plaatsen van paaltjes kunnen 
overwegen zodat er niemand ongepast kan parkeren 

− Hun kerkelijke kledij  stellen ze ter beschikking van vb toneel, school, … 

− Ze huren verschillende zalen van de gemeente voor feestmedewerkers, receptie 
communicanten, werking, … 

− Ze houden momenteel de kerk iedere dag open voor publiek – ze willen dit zo behouden 

− Voor de ‘boot’ hebben ze een oplossing gevonden 
 

AANDACHTSPUNTEN: 

− Restauratie kapel Oetersloven: hoe lang sleept zo’n dossier aan? Kapel zal van binnen en van 
buiten gerestaureerd worden (nieuw dak, vernieuwing zolder boven sacristie, renovatie 
binnenkant, …) – 80% van de kosten zijn voor erfgoed, 20% van de kosten zijn lastens OCMW 
Borgloon 

Els: kapel is eigendom van Borgloon – restauratiedossier wordt beheerd door Borgloon 

− Restauratie van dak van de St. Jan Baptist kerk ? het dak is momenteel beschermd tegen 
inregenen, problematiek is aangepakt – dossier van kerkfabriek 

 

VARIA 

− Hulp van verenigingen bij gemeentelijke activiteiten? : men heeft zich kandidaat gesteld voor 
hulp bij nieuwjaarsborrel en kampioenenviering – daarnaast gaan ze ook deelnemen aan de 
straatopruimactie 

− Voldoende materiaal aanwezig in de zalen?: 
o er zou materiaal bij mogen komen bv soeptassen en kleinere kookpotten 
o betere opvolging van toezicht op materiaal en onderhoud van de zalen 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET WANDELCLUB WELLENSE BOKKERIJDERS 
VZW2 

 

Datum: 12.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Francis Quetin (voorzitter), Willy Sauwens (penningmeester en 
secretaris), Martijn Goffings (bestuurslid) 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Sinds 1976 

− 250 leden 

− Iets ouder publiek 

− Zeer democratische prijzen: Lidgeld: 12 € per jaar – deelname aan een wandeling: 1,10 € per 
tocht 

WERKING 

− Organiseren 7 wandeltochten per jaar met afstanden tussen 4 en 25 km 

− Hebben 6.000 deelnemers aan hun wandeltochten op jaarbasis 

− Wandelingen starten verplicht in Wellen of Alken (gezien er daar geen wandelvereniging 
actief is) 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

De wandelclub ervaart de samenwerking met de gemeente als positief! Ze zijn tevreden van het 
gevoerde subsidiebeleid. 

 

WIJZIGEND WANDELPUBLIEK 
 

Ze ervaren dat hun deelnemers verouderen. Ze ervaren dat de jeugd vooral zoekt naar wandelingen 
met belevingen (urban trail, hiking, dodentocht, ….). Voor hun is dat niet evident: heel wat 
voetwegen en steegjes zijn afgesloten waardoor ze verplicht zijn om wandelingen langs de openbare 
weg te organiseren – deze hebben te weinig beleveniswaarde voor de jonge wandelaar.  

Ze merken wel verbetering: de laatste jaren zijn er toch wel wat voetwegen opnieuw open gesteld. 

 

Ze vragen een actief beleid van de gemeente om de wandelsport voor alle leeftijden te stimuleren 

 

VERTREK-EN AANKOMSTPLAATSEN 
 

 
2 Bijlage 2 – documentatie wandelclub Wellense Bokkerijders 
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Ze hebben relatief grote zaal nodig voor een vertrekpunt te installeren - er zijn er niet veel in Wellen 
Ze kennen nu hun programma al tot en met 2024 volgens de wandelkalender. 
De Vlaamse wandelsportvereniging wil dat clubs altijd op ong zelfde data blijft inzetten - dit om een 
evenredige spreiding van wandelingen in Vlaanderen mogelijk te maken 
Reservatiesysteem van de gemeente is voor hun een beperkende factor – zij kunnen niet ver vooruit 
reserveren maar hangen toch vast aan de meerjarige wandelsportkalender. Ze vragen om een 
oplossing te bieden inzake verhuur op lange termijn vooruit voor verenigingen die vast hangen aan 
een meerjarenkalender 
 

PARKEREN 
 
Per wandeltocht hebben ze een 450 a 570 auto’s die geparkeerd moeten worden. 
Is het mogelijk om bv eenrichting in te stellen in de Molenstraat? 
De burgemeester stelt dat dit overlegd dient te worden met de politie.  
 

RUSTPUNTEN 
 
In Ulbeek heeft men geen geschikte locatie om rustplaats in te richten. 
De beschikbare zaal is onvoldoende groot. 
Is er een mogelijkheid om hier een oplossing voor te bieden? Of om bv tussen te komen in de huur 
van een zaal in een naburige gemeente?  
 

WANDELPADEN 
 
Wandelaars zijn toeristische ambassadeurs van Wellen 
Ze stellen vast dat heel wat voetwegen niet meer toegankelijk zijn - dit beperkt hun als club 
Zij hebben een selectielijst  van trage wegen gemaakt die voor hun cruciaal zijn om mooie 
verbindingen te maken. Indien de gemeente werk kan maken van het open stellen van deze wegen, 
zou dat een goede zaak zijn.  
 

POORTJE WEIDE MOTMANS 
 

In de weide van Motmans staat een poortje verloren: weide is terug opgemeten en draad is herzet. 
Kan het poortje terug in de draad worden gezet waardoor de weg weer bewandelbaar wordt? 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET TONEELVERENIGING VZW ‘DE KLUCHTIGE 
VRIENDEN’  

 

Datum: 25.02.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Martin Onckelincx, Roger Morren  

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Bestaan 125 jaar 

− 40-tal vaste leden 

− Zustervereniging van harmonie ‘De Kluchtige Vrienden’ 
 

WERKING 

− Twee voorstellingen per jaar 

− Hebben een clublokaal achter het gemeentehuis 

− Hun voorstellingen vinden steeds plaats in zaal De Meersche 

− Ze vinden de ondersteuning die ze van de gemeente krijgen zeer positief: 
o Accommodatie : prijzen zijn schappelijk  
o Materiële steun is ook in orde 

 

AANDACHTSPUNTEN: 

− accommodatie toneelvoorstellingen:  
o ze ontvangen jaarlijks +/- 2.000 toeschouwers tijdens hun voorstellingen en zijn 

bekommerd om de veiligheid van deze toeschouwers (bv. igv brand 
o Meubilair: vorig jaar heeft een toeschouwer een lederen jas gescheurd aan een tafel 

– het schadegeval is aangegeven bij hun verzekeraar maar deze zegt dat de 
gemeente de schade moet vergoeden omdat tafels eigendom zijn van de gemeente 

o De algemene toestand achter het podium voor de toneelspelers zijn bijzonder 
bedroevend. De voorzieningen achter het podium zijn zeer armzalig en niet meer van 
deze tijd (beperkt toilet, geen warm water, armzalige kleedruimtes,....), men kan niet 
van achter de scene tot in de keuken bij gebrek aan een doorgang, ….  

o Gebrek aan technische ruimte/uil: de uil is een verhoog waarop regisseur of 
technieker plaats nemen en over de bezoekers heen rechtstreeks naar het podium 
kunnen kijken en het decor - eigenlijk een soort van regiekamer – indien de 
Meersche aangepast zou worden, kan daar dan aan gedacht worden? Kan men dan 
een technische ruimte maken waarover ook controle mogelijk is (afgesloten ruimte)? 

o Vraag naar een scherm/doek op de scene voor achtergrondprojectie - doek van 
maximaal 3 meter – je projecteert op de achterkant van de doek en je ziet het beeld 
aan de voorkant van het doek – je hebt hiervoor een speciale projector nodig – 
projector kan je huren maar projectiedoek niet  

− Berging voor materiaal 
o Ze hebben een tekort aan bergruimte 
o Ze huren nu een garage maar in hun ogen is dit een tijdelijke oplossing 



Pagina 23 van 77 
 

o Hun repetitielokaal steekt ook zo vol dat ze podium moeten huren om te kunnen 
repeteren – daarom repeteren ze op maandag en woensdag in de zaal  

− Wellen heeft mooi verenigingsleven – kan er een mooi cadeau gegeven worden aan de 
mensen van Wellen over dit verenigingsleven? 

o Bv.  soort gedenkboek, geschiedenisboek van Wellen - er zijn heel wat verenigingen 
die lang bestaan - er zijn heel wat pioniers van het verenigingsleven die beginnen 
weg te vallen door bv. overlijden  

o Informatie dreigt verloren te gaan 
o kan heemkundige kring een initiatief nemen om bv. een soort gedenkboek te 

maken? Een werk over alle verenigingen heen …. 

− Cultuurraad:  
o bestaat deze nog? Ze zijn er vroeger altijd bij geweest en willen nog lid zijn … maar ze 

horen er nooit iets van en ontvangen geen uitnodigingen 

− verzekering vrijwilligers:  
o zij doen voor hun werking beroep op vrijwilligers en hebben er steeds te kort – zijn 

deze vrijwilligers verzekert via de vrijwilligersverzekering (vroeger provinciale 
verzekering, nu Vlaams)? – voor hun is de regelgeving rond vrijwilligers, verzekering 
van vrijwilligers, …. Niet gemakkelijk om op te volgen 

o zijn de vrijwilligers die werken voor de gemeente (bv Smaakfestival) verzekerd? 
o kan er bv een tekst in infoblad, info verspreid worden via adviesraden, …?  

 

VARIA 

− vraag voor hulp aan verenigingen bij gemeentelijke activiteiten: ze willen helpen bij het 
Smaakfestival van gemeente Wellen  

− zijn er extra materialen nodig in de zalen (bv. potten, pannen, …)?: neen, hun vragen gaan 
vooral over de inrichting van zaal De Meersche 

− 30 maart as wordt een lid gevierd voor 50 jaar lidmaatschap – vraag of  iemand van college 
attentie wil afgeven 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET CARNAVALVERENIGING CV ‘DE WEERELT’  

 

Datum: 11.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans 

− Voor de vereniging: Mario Vanvoorden, Kristof (ondervoorzitter-, Karolien (secretaris), Davy 
(stoetverantwoordelijke) 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Carnavalvereniging 

− 38 leden, kinderen inclusief 

 

WERKING 

− Jaarlijkse stoet in Wellen 

− Nemen als vereniging deel aan stoeten buiten Wellen 
 

AANDACHTSPUNTEN 

 

LICHTSTOET CARNAVAL WELLEN 
 

In 2019 hebben CV de Werelt en de gemeente voor een eerste maal intensiever samengewerkt rond 
de carnavalstoet. De editie van 2019 was een zeer goede editie: mooiere wagens, veel bezoekers, 
goed weer, goede organisatie, … 
CV de Werelt wil verder samenwerken met de gemeente rond de lichtstoet en de praktische 
organisatie stap per stap doorschuiven naar de gemeente. 
Daarnaast willen ze het evenement nog verbeteren. Bv een feesttent voor na de carnavalstoet met 
optredens (cfr. St. Truiden en Tongeren) om zo te komen tot een echte vette dinsdag.   
 

OPSLAGRUIMTE 
 

Ze zijn op zoek naar een stalplaats voor hun wagens. Hasselt en St. Truiden stellen loodsen ter 
beschikking van de carnavalverenigingen. De wagen staat nu bij Mario V thuis en ze huren een loods 
in Horpmaal. 

Kunnen ze een kelder krijgen in het jeugdheem? 

 

FEESTZAAL 
 

Feestzaal de Meersche is te klein. Er mogen slechts 450 mensen in en dat is veel te weinig voor het 
carnavalgebeuren. 
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Daarnaast is de feestzaal zeer onpraktisch ingericht: de keuken en de toog liggen slecht  
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET VOLLEBALCLUB WEVOC 3 

 

Datum: 11.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans 

− Voor de vereniging: Guy Houbrix en Hilde Klompers 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Bestaan 50 jaar 

WERKING 

− Vnl jeugdwerking 

− Vnl dames 

− Spelen dit jaar waarschijnlijk kampieon met damesploeg 

− Trainen vooral in sporthal basisschool De Bron: deze sporthal is iets hoger en breder 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

WEVOC ervaart de samenwerking met de gemeente als positief. Ze proberen steeds hun plan te 
trekken: ze houden er niet van om veel te komen vragen. 

 

SUBSIDIEREGLEMENTEN SPORTCLUB 
 

WEVOC is vragende partij om de subsidiereglementen voor de sportclubs te herzien. Deze 
subsidiereglementen zijn opgesteld vanuit de intentie dat men aan iedereen iets wil geven. Er wordt 
evenwel geen rekening gehouden met aantal leden en het aantal activiteiten. 

Zij hebben bv per week al een 20-tal trainingen.  

Sommige clubs kunnen met hun subsidies hun hele jaarwerking betalen. Bij WEVOC volstaat de 
subsidie slechts om een fractie van hun werkingskosten te betalen. Zij hebben veel trainers die ze 
moeten vergoeden – dit vertaalt zich niet naar subsidies toe. 

Daarnaast krijgen sommige privé-initiatieven ook subsidies: ze verdienen hun boterham met sport én 
ze krijgen subsidies. Wevoc vindt dat dit niet kan. 

 

VRIJWILLIGERS 
 

WEVOC stelt vast dat het aantal vrijwilligers jaar na jaar daalt. Je vindt bijna niemand meer om 
vrijwillig iets te doen. De overheid moet hier in ingrijpen, zo niet gaat het verenigingsleven failliet. 

 

 
3 Bijlage 3 – documentatie volleybalclub Wevoc 
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FINANCIËN 
 

WEVOC heeft het moeilijk om financieel rond te geraken. Ze willen ook wel een papiercontainer 
plaatsen voor extra inkomsten.  

 

Is het mogelijk om bv 1 x per jaar een zaal van de gemeente gratis te krijgen? Bv. De Meersche?  

Is het mogelijk om de verenigingen toe te staan zelf hun drank mee te brengen voor een activiteit? Is 
goedkoper dan drank afnemen via de gemeente. 

 

SPORTACCOMODATIE 
 

Zij gaan waarschijnlijk promoveren naar een hogere klasse. Men heeft dan 1 jaar de tijd om de 
accommodatie in orde te stellen met de vereisten van de hogere klasse.  

Sporthal van de Bron is niet geschikt om te spelen in hogere klasse. 

Zijn er plannen naar de toekomst toe van de gemeentelijke sporthal? Deze is 30 jaar oud en 
afgeschreven. Tot op heden wordt er regelmatig opgelapt … maar heeft men ook andere plannen? 

 

Competitiewedstrijden moeten bij promotie naar een hogere divisie, gehouden worden in een 
gekeurde zaal. Daarnaast moeten ze bij voorkeur ook trainen in deze zaal. Indien ze trainen, hebben 
ze de ganse sporthal nodig. 

 

De burgemeester stelt dat WEVOC moet oplijsten wat er moet gebeuren om de sporthal mogelijk in 
orde te stellen om de spelen in hogere divisie. Zo kan de gemeente tijdig daarop inspelen. 

 

VIERING 50 JAAR WEVOC 
 

Op 24 mei vieren ze hun 50 jarig bestaan en hun mogelijke promotie naar eerste divisie. 

De gemeente stelt dat ze hun vereniging in de kijker mogen zetten in eerstvolgende infoblad. 
Daartoe moeten ze een foto bezorgen voor op de cover en een tekst over hun vereniging. Liefst voor 
25 maart. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET KWB 

 

Datum: 11.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans 

− Voor de vereniging: 2 afgevaardigden 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Ze zijn een Christelijke Werklieden Bond 

− Gezinsvereniging: voor ganse gezin, niet alleen voor de mannen 

− 39 leden en 4 bestuursleden 

 

WERKING 

− Organiseren jaarlijks pitslampentocht, BBQ, startdag in september, … 

− Vergaderen maandelijks in het ontmoetingscentrum om hun activiteiten voor te bereiden 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

KWB is tevreden over de samenwerking met de gemeente.  

Hun aandachtspunten: 

LEDENAANTAL 
 

KWB stelt vast dat hun ledenaantal daalt. Het is zeer moeilijk nieuwe mensen aan te trekken. Er is 
geen verjonging meer. 10 jaar geleden hadden ze nog 120 mensen op hun afdelingsfeest, nu nog 50 
… 

ACCOMMODATIE 
 

Voor hun activiteiten is er geen geschikte accommodatie in Wellen:  

− Zaal de Meersche is te groot en te duur voor hun aantal deelnemers 

− Jeugdheem is juist te klein en zaal twee heeft geen keuken 

− Gemeentelijke feestzaal Houtstraat is moeilijk inhuurbaar omwille van de activiteiten van de 
voetbal 

 

De staat van de zalen laat ook al wel eens te wensen over: 

− Klein zaaltje van de pastoor: weinig of geen keukenmateriaal aanwezig 

− Klein zaaltje van de pastoor: gevraagde drank was niet aanwezig tijdens een bepaalde 
activiteit 

− Jeugdheem: regelmatig vervallen drank  

− Jeugdheem: keuken is properder dan enkele jaren geleden – dit is positief 
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− Wat doe je met restafval na een activiteit (bv. mosselschelpen)? Johan C: bij zaal de 
Meersche staat er een container – in het jeugdheem mag je de mosselen achter laten in een 
afgesloten hok op voorwaarde dat ze in een limburg.net zak zitten – TUD zorgt dan voor 
ophaling van deze zakken 

HULP BIJ GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN?  
 

Ze hebben zich niet ingeschreven gezien ze te weining vrijwilligers hebben om te helpen 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET OUDERCOMITÉ DE BRON 

 
Datum: 11.03.2019 
 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens, Johan Cabergs 

− Voor de vereniging: Gerry Briers en Annelies Bastiaens 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

AANDACHTSPUNTEN: 

 

DOTATIE AAN DE OUDERCOMITÉS 
 

Gerry vraagt of de dotatie op basis van het aantal kinderen voor de oudercomités behouden kan 
blijven 

FRUITPROJECT  
  

In het verleden kregen de kinderen wekelijks op woensdag een stuk fruit op school. De gemeente 
kreeg hiervoor subsidies via provincie Limburg. Omdat deze subsidies zijn stopgezet, is het 
fruitproject gereduceerd naar 10 weken per jaar. De andere weken moeten ze als school zelf 
invullen. 
De kostprijs per week voor dit fruitproject bedraagt ong. 40€ a 50 € per week.  
Men hoopt dat het fruitproject verder gezet wordt. 
 

 HUUR ZAAL DE MEERSCHE 
 

Gerry vraagt of men 1 x per jaar de zaal gratis kan krijgen. Zij zouden graag een tussenkomst in de 
huur van de zaal krijgen voor hun kidsfuif. 
In sommige gemeenten krijgen verenigingen een budget dat ze in kunnen zetten. Zo stel je iedere 
vereniging gelijk, of je nu als vereniging een grote of kleine zaal huurt maakt dan niet uit. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET NETBALVERENIGING 

 

Datum: 12.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Martine Boussu, Lutgarde Neys, Maggy Vanderspikken 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Allemaal vrouwen 

− Trainen wekelijks in de sporthal 

− 16 leden 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

KLAAR ZETTEN SPORTHAL 
 

Het opzetten van de netten is voor hun een probleem. Ze krijgen dat niet klaar: ze zijn nog niet 
vertrouwd met het nieuwe systeem 

Vroeger moest men netten niet opzetten omdat voor hun de volleybal trainde.  

Hun vraag: indien er nieuwe netten aangekocht worden: graag een vrouwvriendelijk en gemakkelijk 
systeem 

 

TOERNOOI OP 16 MEI 
 

Op 16 mei hebben ze een toernooi. Voor de eerste keer hebben ze de organisatie zelf in handen. Ze 
hebben geen idee wat ze allemaal moeten regelen. 

Er zullen ong. 110 deelnemers zijn – ze hebben de hele sporthal nodig. 

 

Afspraak: Aan Heidi wordt gevraagd het evenement met hun door te spreken en hun toe te lichten 
hoe dit voorgaande jaren in zijn werk ging. 

 

ZAALWACHTER 
 

Op veel plaatsen is er een zaalwachter in een sporthal. Kan dit ook voor Wellen? 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET WELLENSE GEZINSBOND 4 

 

Datum: 12.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Hilde Daems + Tanja Epding 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− 120 leden 

− 15 actieve babysitters tussen 15 en 20 jaar 

WERKING 

− Hebben aantal vaste activiteiten (bv. gezond ontbijt) 

− babysitdienst 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

Willen graag wat meer ondersteuning rond aantal punten 
  

GEZOND ONTBIJT 
 

Ze organiseren jaarlijks een gezond ontbijt en vragen of het bestuur ook aanwezig kan zijn. 

De burgemeester stelt dat ze de uitnodiging altijd mogen bezorgen aan de gemeente.  

 

BABYBORREL/ONTHAAL NIEUWE INWONERS 
 

Ze willen een andere formule en enkele organisaties hierbij betrekken. 

Voor organisaties is het zeer moeilijk vrijwilligers aan te trekken – als je met meerdere verenigingen 
samen iets doet, zal dit misschien beter gaan. 
Ze vragen ook om betrokken te worden bij het onthaal van de nieuwe inwoners. Dan kunnen ze zich 
voorstellen aan de nieuwe gezinnen.  
De burgemeester stelt dat het onthaal van de nieuwe inwoners vooral dient om de gemeentelijke 
accomodaties en diensten onder de aandacht te brengen. Wat zij willen is een soort 
verenigingsbeurs. 
 

SAMENWERKING MET LOK EN HARTEDIEFJES  
 

 
4 Bijlage 4 – documentatie gezinsbond 
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Zij zijn lid van het LOK en werken samen met de hartediefjes voor de opleiding van hun babysitters. 
Deze samenwerking verloopt positief.  

 

VRIJWILLIGERSDAG 
 

Is het een goed idee alle organisaties die vrijwilligers zoeken eens samen te zetten en een soort 
vrijwilligersdag te houden? Zij zoeken bv een ICT-er die per maand 1 à 2u op vrijwillige basis iets voor 
hun kan betekenen. 

Door organisaties en vrijwilligers samen te zetten, zullen mogelijk meer mensen zich engageren en 
meer mensen zich betrokken voelen. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET KVK WELLEN5 

 

Datum: 12 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Delegatie van bestuur KVK Wellen (Dirk Ramakers, Wim Vanbergen, 
Marc Maes, Johan Benaets) 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Voetbalclub 

− +/- 470 leden, waarvan +/- 150 van Wellen 

− +/- 250 leden jonger dan of gelijk aan 18 jaar 

AANDACHTSPUNTEN 

 

Het aangelegde kunstgrasveld heeft hun een positief imago gegeven en betekent een serieuze 
opwaardering. Ouders en spelers reageren zeer positief – zo ook andere ploegen. Ze willen gemeente 
Wellen bedanken voor de mooie samenwerking daaromtrent. 

VERFRAAIINGSWERKEN 
 

KVK Wellen overhandigt een lijst (toegevoegd in bijlage aan dit verslag) van verfraaiingwerken die ze 
op korte en lage termijn willen uitgevoerd hebben. 

Sommige van de werken zijn uitgevoerd, anderen leggen ze opnieuw voor overleg voor. 

De lijst in het kader hebben ze in het verleden reeds overgemaakt tijdens de besprekingen rond het 
kunstgrasveld – deze vragen willen ze integraal behouden. 

De blauwe tekst daarentegen zijn nieuwe vragen voegen ze toe aan hun initiële lijst. 

KVK vindt dat deze werken nodig zijn om het sportpark volledig in orde te zetten. De modernisering 
van de omheining is ondertussen al gedeeltelijk gedaan. 

 

OMHEINING TERREIN 
Voor de omheining achter de kleine, nieuwe speelveldjes, kunnen ze opnieuw poutrellen aanleveren. 
Als de gemeente de plaatsing van de poutrellen voor zich neemt, kunnen zij een net spannen zodat 
ballen niet in het bos terecht komen en kinderen niet meer kunnen weglopen van de speelvelden. 

 

PARKING MINDER VALIDEN 
 

 
5 Bijlage 5 – documentatie KVK Wellen 
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KVK vraagt een parking voor minder validen te voorzien. KVK heeft voorgesteld deze parking buiten 
de omheining van het terrein te voorzien. Evenwel: daar is het terrein hellend en kan er geen 
parkeerplaats aangelegd worden voor minder validen. 

De gemeente stelt voor om deze parking te voorzien binnen de omheining van het terrein. Zo is het 
ook voorzien binnen het RUP.  

KVK stelt dat ze een algemeen parkeerverbod hebben ingesteld binnen de omheining. Niemand 
parkeert nog binnen de omheining, noch tijdens de training, noch tijdens wedstrijden. Als je een 
minder validen parking binnen de omheining maakt, moet men de poort weer open maken. 

PARKING BUITEN DE OMHEINING 
 

KVK vraagt een laag kiezel te leggen over de parking van het sportpark en dit over de volledige 
parking. Ze vragen dit om dat de parking nu bij de minste regenval één pap is. 

  

BEMESTING SPORTVELDEN 
 

KVK vraagt of er een afspraak gemaakt kan worden rond de bemesting van de sportvelden. 
Bemesting zorgt ervoor dat het gras goed groeit en sterk wordt. 

Ze vermoeden dat dit een uitgave van 500€  a 1.000 € is, jaarlijks wederkerend. Ze vragen of dit als 
een soort werkingsbudget aan hun toegekend kan worden. 

 

KWALITEIT EN FREKWENTIE VAN HET ONDERHOUD VAN HET KUNSTGRASVELD  
 

KVK vraagt dat het onderhoud van het kunstgrasveld consequent en wekelijks gebeurt.  

WERKEN AAN KOEL-EN TAPINSTALLATIE GEMEENTELIJKE FEESTZAAL  
 

KVK heeft onlangs werken laten uitvoeren aan de tapinstallatie van de gemeentelijke feestzaal. Ze 
hebben de kosten voorgeschoten en de gemeente heeft nog niet terugbetaald. 

Mia stelt dat uit de voorgelegde factuur niet bleek dat de kosten gemaakt waren voor de 
gemeentelijke feestzaal. Wanneer men kosten went te recupereren, moet het duidelijk zijn waarvoor 
deze kosten gemaakt zijn.  

  

PAPIERCONTAINERS 
 
KVK stelt dat men jaarlijks een opbrengst heeft van 8.000 € a 10.000 € van de papiercontainers. Als 
ze deze niet meer mogen laten staan, heeft dit een belangrijke impact op hun budget. Zij willen de 
papiercontainers graag behouden. Ze maken zich sterk dat er andere voetbalverenigingen zijn die 
een afspraak en contract hebben met Limburg.net over papiercontainers (bv. Voetbal Pelt).  
 
De gemeente stelt: 

− Gemeente heeft al enkele keren een boete moeten betalen aan Limburg.net omdat we het 
quotum papier niet halen 
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− De directeur van Limburg.net heeft op de algemene vergadering van Limburg.net expliciet 
vermeld dat dergelijke papierophalen niet meer tolereerbaar is 

− De papiercontainers zijn een erfenis uit het verleden maar is niet meer te verantwoorden, 
noch naar andere verenigingen, noch naar de buurt toe inzake overlast – de papiercontainers 
moeten weg. 

− Zowel de milieu inspectie als Limburg.net hebben de gemeente aangemaand het nodige te 
doen om de papiercontainers te laten verwijderen 

 
Na deze bespreking stelt KVK dat men de papiercontainers weg zal doen. Zodra ze vol zijn, zullen ze 
weggehaald worden en er worden geen nieuwe lege containers meer geplaatst. 

 
 
KVK vraagt om dan eveneens de glasbollen elders te plaatsen, gezien deze glasbollen aanleiding 
geven tot sluikstorten.  
 

ONDERHOUD GEMEENTELIJKE FEESTZAAL HOUTSTRAAT  
 

KVK stelt dat de inrichting van de gemeentelijke kantine serieus geleden heeft (beschadigde 
plafondtegels, tafels, stoelen, ….)  en of het mogelijk is te investeren in het vernieuwen van de 
inrichting. 

Daarnaast vraagt men tegenover de ingang van de keuken een noodingang bij de te maken die 
tevens kan dienen als toegang voor een traiteur.  Ze vragen het aanwezige raam te vervangen door 
een deur en trap. 

 
Het onderhoud van de gemeentelijke feestzaal wordt uitgevoerd door vrijwilligers van KVK. De 
gemeente stelt dat zij regelmatig klachten krijgen over het onderhoud, meer bepaald van de keuken? 
KVK heeft dit intern al besproken. Hun vrijwilligers zijn 70+-ers en het is niet duidelijk hoe lang deze 
vrijwilligers nog door kunnen gaan. Mogelijk moet er een andere oplossing gezocht worden. 
 
KVK meldt dat de dampkap uitvalt als het te warm wordt. De gemeente zal dit laten nakijken. 
KVK vraagt dat de gemeente eens een rondgang met hun doet ivm alle kleine gebreken aan de 
gemeentelijke feestzaak.  
Er wordt afgesproken dergelijke rondgang te doen in bijzijn van KVK en iemand van TUD. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET SCOUTS WELLEN 

 

Datum: 12.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Jonas Neven en tweede leider 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Jeugdvereniging 

− +/- 165 leden 

− 22 leiding 
 

WERKING 

− Voor zowel jongens als meisjes 

− Iedere zondagnamiddag activiteit 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

HUISVESTING 
 

Zij zijn gehuisvest in het jeugdheem. Hun lokaal is op zich groot genoeg, behalve bij slecht weer. Ze 
ervaren dit evenwel niet als een probleem. 

Ze betalen nu 144 € huur per maand aan de jeugdraad. Zal dit zo blijven? 

 

Enkele jaren geleden is er na een brandweercontrole gesteld dat men geen hout opgeslagen mag 
worden in de kelder van het jeugdheem. De gemeente had de intentie om een schuil te bouwen voor 
deze houtopslag. De schuil is er evenwel nog niet. Ze zijn nog steeds vragende partij voor een 
opslagruimte in de nabijheid van hun lokaal (ze gebruiken dit hout tijdens hun activiteiten). 

 

SUBSIDIERING 
 

Ze zouden hun subsidies willen behouden, liefst minstens op hetzelfde niveau als nu 

 

KAMPVERVOER:  
 
Ze vragen of ze nog beroep kunnen doen op de gemeente voor kampvervoer en of dit nog steeds op 
zondag kan.  
Kampvervoer is geen probleem, maar men moet het tijdig aanvragen zodat de gemeente en planning 
kan maken.  
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TOEGANG TOT BEEMD 
 

Het is hun nog steeds niet duidelijk wanneer ze toegang hebben tot de beemd. Ze hebben al heel wat 
pogingen ondernomen om te overleggen met de jagers, tot op heden evenwel zonder resultaat. 

Ze willen gewoon weten wanneer de jagers gaan jagen zodat ze op hun gemak in de beemd kunnen 
spelen. Ze vragen of de gemeente wil bemiddelen met de jagers. 

 

TOT SLOT 
 
Scouts geven aan dat ze vooral continuïteit van hun werking willen. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET HARMONIE ‘DE KLUCHTIGE VRIENDEN’  

 

Datum: 15.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Johan Cabergs en Danny Weeghmans 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Harmonie 

− Bestaan 125 jaar 

− Ongeveer 40 leden 

 

WERKING 

− Wekelijks repetities 

− Aantal vaste activiteiten 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

SAMENWERKING 
 

De harmonie bedankt de gemeente voor de positieve samenwerking en voor de locatie die ze ter 
beschikking hebben. 

 

LEDENAANTAL 
 

Ze stellen ze vast dat hun ledenaantal daalt. Ze raken leden kwijt om allerhande redenen (werk, 
kinderen, …). Ze moeten soms al muzikanten inhuren om een concert te spelen.  Daarnaast stellen ze 
vast dat ze geen vrijwilligers meer vinden.  

Financieel zijn ze op dit moment een gezonde vereniging. Ze komen toe om al hun uitgaven te 
dekken. Inhuren van muzikanten om concerten te spelen weegt evenwel door op hun kas. 

 

De harmonie wil terug een jeugdwerking met jeugdharmonie opstarten. Men hoopt hiermee de 
terugloop van het ledenaantal een halt toe te roepen. 

De jeugdwerking willen ze oprichten: 

− Ofwel in eigen schoot van de harmonie (lesmateriaal, instrument, ….)  

− ofwel als een onderafdeling van de muziekschool maken (hiervoor hebben ze dan hulp van 
gemeente nodig, krijgen zij alleen niet op de wereld) 

 
Eerstdaags gaan ze hun harmonie voorstellen in school ‘de Eik’: in kader van de week van de cultuur 
gaan ze hun harmonie voorstellen in de school aan 8 groepen van telkens ong. 30 kinderen. 



Pagina 40 van 77 
 

 

Daarnaast willen ze hun  vereniging terug kenbaar maken bij de Wellenaar. Ze zijn te weinig gekend 
bij het brede publiek. 

 

CULTUURRAAD 
 

De harmonie vraagt of de Wellense cultuurraad nog bestaat.  

Ze vragen zich ook af of de hogere overheid subsidies heeft voor hun vereniging (cfr. Vlaamse sport-
en cultuursubsidies) 

 

ZAALRESERVATIE 
 

De harmonie heeft vrij vaste data voor hun activiteiten. 
De harmonie is vragende partij om bv via de cultuurraad afspraken te maken over welke vereniging 
wanneer zaal De Meersche kan/mag huren. 
 
Ze vinden dat het zaalreservatiesysteem niet werkt. Het is al gebeurd dat 1 vereniging voor een 
ganse periode zaal de Meersche boekt en daarna terug annuleert. Dit zorgt ervoor dat anderen 
kansen mislopen om de zaal te huren. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET ZVC  UNITED WELLEN 

 

Datum: 15.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: 2 leden 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− 100 leden 

− 6 ploegen 

 

WERKING 

− Beperkte jeugdwerking – jeugd speelt meestal nog bij buitenploegen 

− Tegen 2020 wil men een volwaardige jeugdploeg hebben 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

ACCOMMODATIE SPORTHAL 
 

De Bergruimte van ZVC in de sporthal is te klein. Men deelt deze bergruimte met verschillende 
verenigingen en dit is niet praktisch (overvol lokaal, iedereen kan er in, …). Zij delen bv met KVK jeugd 
en de dansschool. Is er een mogelijkheid dit op te lossen? 

 

Opfrissen van de sporthal is noodzakelijk (hal, cafetaria, achterhaalde reclameborden, bedrading, 
netten, isolatie, tribunes, …. Is niet meer van deze tijd). De tribunes bv. zijn loodzwaar, niet praktisch 
en niet meer 100% in orde. Na gebruik van 30 jaar is dat wel normaal …. Maar het is niets om fier op 
te zijn. 

 

De vloer van de sporthal is onderhevig aan slijtage. Er beginnen al scheurtjes ed. in te komen. 

Het onderhoud van de vloer laat soms ook te wensen over.  

 

Sportmaterialen zijn in orde: ze hebben niet veel nodig maar wat er is, is wel in orde. 

 

KEUKEN IN DE SPORTHAL 
 

Tijdens hun toernooien maken ze eten voor bezoekers. Ze mogen nu de keuken van de sporthal 
gebruiken met goeddunken van Mario. Zij hopen dat dit kan blijven. Ook deze keuken laat te wensen 
over wat betreft inrichting.  
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FEESTZAAL DE MEERSCHE 
 

Men heeft gehoord dat de gemeente de pastorij zal kopen. De vraag is wat men daar mee gaat doen. 
Ook de Meersche is niet meer van deze tijd: beperkt in ruimte, keuken is een ramp, afvalcontainer is 
te klein, …. En kan er een vat voorzien worden waar je afgetapte frituurolie in kan omschudden? 

 

FINANCIËN 
 
Zij houden tal van eetdagen en toernooien. Zij halen hier onvoldoende inkomsten uit en ontvangen 
te weinig subsidies om bv de concurrentie aan te gaan met zaalvoetbalclub Borgloon (zij baten het 
cafetaria van de sporthal uit en dat geeft deze club vele mogelijkheden). 

Zij vragen of aan hun een tussenkomst toegekend kan worden in het gebruik van de zaal – ze huren 2 
x per jaar de Meersche 

 

Indien ze eveneens een papiercontainer kunnen plaatsen zoals KVK, zou dit goed zijn voor hun 
financiën. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET SAMANA 

 

Datum: 25.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Denise Boiten en een ander lid 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− 572 leden: leden zijn 79+ en chronisch zieke mensen 

− 23 kernleden 

 

WERKING 

− Activiteiten voor zieke en bejaarde mensen 

− Vrijwilligers die een bezoekje brengen aan zieken en bejaarden 

− Bij verjaardagen zorgen ze voor een kaartje, jaarlijks hebben ze een ledenfeest, in het 
voorjaar gaan ze op uitstap  

− Paasmandag houden ze samenkomst in de kerk en geven ze een cadeautje 

− Ze werken samen met de scholen: scholen hebben dit jaar bv paaskaartjes gemaakt 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

Sanama wil vooral graag in stilte op de achtergrond verder werken voor hun doelgroep.  

 

TOEGANKELIJKHEID VAN DE KERKEN 
 
Kerken van Berlingen, Oetersloven, Ulbeek, … zijn moeilijk toegankelijkheid voor mensen met rollator 
/rolstoel. 
De gemeente stelt dat een oplossing voor Ulbeek evidenter zal zijn dan voor Berlingen ligt dit 
moeilijker (bv. traplift?) – Kapel van Oetersloven is van Borgloon, we zullen de vraag overmaken aan 
Borgloon. 
  

FINANCIËN 
Ze krijgen een kleine subsidie van CM. Ze komen rond maar hebben niets over. Ze vragen geen 
lidgeld van hun leden. Ze halen wat inkomsten uit een tombola. 
  

MANTELZORGERS 
 

SANAMA wil iets doen voor mantelzorgers. Ze hebben een groep van gekende mantelzorgers maar er 
zijn er ook nog die ze niet kennen.  Ze vragen of de gemeente hun kan ondersteunen. Bv voor de 
organisatie van een dag van de mantelzorg. Ze willen vooral erkenning geven aan eenieder die 
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mantelzorg doet (bv. Witgele Kruis geeft jaarlijks een kaartje aan de zieke en de zieke kan dit kaartje 
dan aan zijn/haar mantelzorger geven als teken van appreciatie) 

 

SAMENWERKING MET DIENSTENCENTRUM 
 

Het reglement mantelzorgpremie van het OCMW kan herbekeken worden en aangepast aan huidige 
noden en omstandigheden. 

Samenwerking tussen samana en den Dries kan ook zorgen voor een gemakkelijkere uitwisseling van 
gegevens en adressenlijsten.  

 

Sanama werkt nu al samen met Den Dries. Ze komen ook regelmatig samen in Den Dries om sjaals en 
dekentjes te maken met hun creaclub. Deze worden aan de mensen gegeven vanaf een bepaalde 
leeftijd. De mensen zijn daar zeer blij mee. 
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PARTICIPATIE VERENIGINGEN – GESPREK MET JEUGDVERENIGING KSA MEISJES WELLEN6 

 

Datum: 12.03.2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de vereniging: Yana Boes, Rhune Awouters, Amber Boes, Lotte Strobants 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS VERENIGING 

− Jeugvereniging – voorheen VKSJ/roodkapjes 

− Enkel meisjes 

− 67 leden 

− 7 leiding 

 

WERKING 

− Kleine gezellige groep 

− Andere werking dan de scouts 

− Om de twee weken activiteit op zaterdagnamiddag 

− 1 x per jaar op groot kamp 
 

AANDACHTSPUNTEN 

 

SAMENWERKING MET JEUGDRAAD 
 

KSA vraagt een betere samenwerking met jeugdraad. Zij  zijn maar met 7 leidsters, waarvan er een 
aantal op kot zitten. 
De jeugdraad vindt steeds plaats op woensdagavond om 19.30u. Kan dit op een ander moment zodat 
ze gemakkelijker aanwezig kunnen zijn? 
De jeugdraad heeft steeds hetzelfde op de agenda staan en vergaderen maandelijks. Ze vinden de 
vergaderingen weinig productief en maandelijks vergaderen is volgens hun niet nodig. 
Is er binnen jeugdraad ruimte voor nieuwe initiatieven? 
 

ONDERHOUD JEUGDLOKALEN 
 

Er wordt regelmatig gevraagd herstellingen uit te voeren. Dit duurt evenwel lang.  
Kan dit niet sneller? 
Kan de gemeente daarnaast 1 a 2 x per jaar bijstand geven voor een grote 
schoonmaakbeurt/opknapbeurt van bv de gangen en de gemene delen in het jeugdheem?  
 
De keuken is beschimmeld, de toiletten zijn vies, .. 
Waar mag men naar toe met afval? Mag dit in de vuilbakken onder de brandtrap?  

 
6 Bijlage 6 – documentatie KSA Wellen 



Pagina 46 van 77 
 

 

HUREN VAN ZALEN 
  
KSA huurt het jeugdheem regelmatig voor evenementen - communicatie hier rond loopt al eens fout 
(sleutel afhalen, gas is op , ….)  
Ze willen graag een contactpersoon die ze steeds kunnen bereiken 
  
Ze vinden dat het online reservatiesysteem niet goed werkt. 
Vraag naar een contact dat bereikbaar is. 
  

AFSLUITEN LOKALEN 
 

Ze zijn recent wat materialen kwijt geraakt en ze vermoeden dat er ingebroken wordt in hun lokaal: 
kassa, mixer, kookketel, … 
Kunnen er andere sloten geplaatst worden op de deuren? 
 
In de kelder is er een ruimte waarin skeletten bewaard worden. Dit lokaal is niet altijd afgesloten. 
Moeten deze resten daar bewaard worden of is er andere oplossing mogelijk.  
In kelder van jeugdheem is er een ruimte waar schedels liggen ---- waarom? Moeten we bewaren 
maar we zoeken een andere oplossing - we zoeken ook afsluiting 
  

VERENIGING IN DE KIJKEN 
 

Een vereniging die dit wenst kan in de kijker worden gezet in het infoblad.  Ze kunnen eventueel met 
hun vereniging op de cover van Wild van Wellen voor de zomer  
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BIJLAGEN PARTICIPATIE VERENIGINGEN 

 

1. Documentatie ‘ Bokje, Wellense natuurvereniging 
2. Documentatie Wellense Wandelclub De Bokkereijers 

a. Sportbeleid 
b. Knelpunten trage wegen 

3. Documentatie Volleybalclub WEVOC 
4. Documentatie Wellense Gezinsbond 
5. Documentatie KVK Wellen 
6. Documentatie KSA Meisjes Wellen 
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PARTICIPATIE BUURTCOMITÉ -  
BUURTCOMITÉS BROEKSTRAAT, OVERBROEKSTRAAT EN SMISSEBROEKSTRAAT 7 

 

Datum: 23 februari 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de buurtcomités: Martens Benny, Belet Dirk, Bleus Piet, Leunen Marika, Knapen Fa, 
Menten Ria, Cornitensis Rosita, Leunen Luc 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

BUURTCOMITÉ BROEKSTRAAT  
 

De staat waarin hun straat verkeerd is een probleem 

− Stoepen zijn verzakt, vertonen gaten, boordstenen zijn kapot, … (bv. daar waar men uit de 
Beemd komt) 

− Straat is in slechte staat: water blijft in grote plassen op de straat staat, huisnr. 40 heeft een 
probleem met het water van huisnummer 41 (water loopt niet naar de straat en veel 
geurhinder)  

− Snelheid van autoverkeer is een probleem: men trekt op in begin van de straat en remt pas 
af in de laatste minuut 

 
Aan vraag Rommelmarkt Broekstraat 

− Ze hebben reeds op 19 januari een aanvraag ingediend voor het organiseren van hun 
jaarlijkse Rommelmarkt – tot op heden hebben ze geen antwoord gehad, terwijl er wel al 
veel standhouders zijn die vragen of ze mogen komen 

− Ze hebben een aanmaning gehad voor het ronddragen van de buurtbrief, terwijl ze niet eens 
de originele factuur hebben ontvangen, …. 

 
Vuilbak 

− Er zijn veel wandelaars in Broekbeemd die bij het verlaten van natuurgebied niet weten waar 
ze hun afval moeten deponeren (drankblikjes, poepzakjes honden, …) een vuilbak zou 
welkom zijn 

 
Mia merkt op dat de aanvraag voor het organiseren van de Rommelmarkt Broekstraat, geagendeerd 
is op het college van 25 februari. 
 

BUURTCOMITÉ SMISSEBROEKSTRAAT 
 

De vluchtheuvel zorgt voor veel lawaaihinder 

 
7 Bijlage 7 – documentatie vanwege buurtcomité Broekstraat  
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− Het probleem is niet de vluchtheuvel zelf maar het zwaar verkeer dat passeert over de 
vluchtheuvel – vrachtwagens, tractoren, … remmen niet af voor deze vluchtheuvel wat telkes 
zorgt voor lawaai en trillingen 

− Mensen die tegen de straatkant slapen, hebben veel hinder 

− Mensen voelen tot in hun huis dat er zwaar verkeer doorrijdt 

− Men heeft het gevoel dat er geen controle wordt gedaan – er wordt zo veel gedaan maar de 
controle op de vrachtwagens/zwaar vervoer is niet goed 

− Ze hebben zelf al met de buurt overlegd om te bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn – 
een straatversmalling kan bv. niet omdat een verhuiswagen, brandweer, …. toch ook moet 
kunnen passeren 

− Ze stellen vast dat de overtreders van het verbod op zwaar vervoer, vrij vaak lokaal verkeer is 
(plaatselijke vrachtwagenchauffeurs, tractors van lokale landbouwers of aannemers) – zij 
weten dat ze daar niet mogen komen 

 
De burgemeester stelt dat de politie gerichte acties doet rond deze problematiek 
De politie probeert grote acties op te zetten in samenspraak met andere overheidsdiensten zoals 
douane, sociale inspectie, …. Zodat ze de overtreders kunnen beboeten op meerdere zaken en er 
hoge boetes opgelegd kunnen worden 
Boetes voor enkel de verkeersovertredingen zijn niet afdoende omdat ze onvoldoende hoog zijn 
om het gedrag van de verkeersovertreders te beïnvloeden. 
Als er een gemakkelijke oplossing was, was deze al lang toegepast! 

 
De groenbuffer voor industrieterrein Smissebroek is een ergernis 

− De bomen zijn destijds geplant en er is geen aandacht meer aan gegeven 

− De bomen en struiken woekeren en zorgen voor veel stuifmeel/overlast pluisjes – in de 
zomer zit men altijd in de sneeuw 

− Kunnen de bomen alvast veel lager afgesnoeid worden? 

− Men zou willen dat dit heraangelegd wordt, in overleg met de buurt en ze willen dan hun 
bijdrage in het onderhoud wel doen als buurt 

− De ‘konten’ van de bomen die zijn uitgedaan, liggen er nog – kunnen deze opgeruimd 
worden? 

− Iedere buur heeft achter zijn perceel al een strook van +/- 1 meter vrij gemaakt en ingezaaid 
met gras voor een gemakkelijk onderhoud – kan deze strook eventueel nog breder gemaakt 
worden (bv. nadat konten van bomen zijn opgeruimd, strook maken van +/- 3 meter) 

− Men wil het behoud van de buffer met een beter onderhoud en bv bomen die traag groeien 
en geen pluisjes afgeven 

− Men vraagt er eventueel een bos van te maken waar je bv kan wandelen met een pad er 
door, gemakkelijk te onderhouden, eventueel in samenspraak met buurt, … - mensen lopen 
nu ook door want ze vinden er regelmatig zwerfvuil 

− Ze zijn zeker voor groen en voor de buffer mits goed onderhouden! 

− Vuilbak in het steegje aan ANL richting Broekbeemd 
 

Johan Cabergs heeft begrip voor hun opmerkingen. Het oorspronkelijk plan van de buffer voorziet 
streekeigen gewassen. Er is echter te weinig aandacht besteed aan het onderhoud waardoor de 
geplante wilgenbomen wild zijn uitgegroeid en veel overlast veroorzaken. 
Daarom is de buffer aan de zijde van de huizen over een breedte van enkele meters verwijderd en 
ingeperkt. Daar is nu grasgroei en dat moet onderhouden worden. 
Ook de burgemeester en Kristien Treunen treden dit bij. Ze zijn vorig jaar gaan kijken en er is 
inderdaad geen goed onderhoud gebeurd. Op korte termijn heeft men dit aangepakt door agro-
aanneming in te schakelen en een grote snoeibeurt laten uitvoeren.  
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De burgemeester stelt dat de zone een buffer is voor de achterliggende industriezone en dus 
moet blijven. Een beter beheer moet evenwel mogelijk zijn: bomen kort houden, bekijken welke 
bomen daar meest geschikt zijn, ontmoetingsplek maken (bankje, graspleintje, …), …  evenwel 
steeds in de mate dat dit verenigbaar is met de bufferfunctie. Het is niet de bedoeling dat dit een 
wandelgebied wordt 

  

BUURTCOMITÉ OVERBROEKSTRAAT 
 
Verkeerssituatie 

− De Overbroekstraat is een lange straat, met veel verkeer en lintbebouwing 

− Het is een gewestweg in beheer van agentschap wegen en verkeer, met beperkte 
zeggenschap voor de gemeente 

− Wat kan er gedaan worden mbt zwaar verkeer?: bekeuren, controle voor snel rijden – er 
staat wel een bord in Hoepertingen maar dit wordt niet nageleefd. Ze stellen vast dat heel 
wat plaatselijke firma’s het verbod aan hun laars lappen  

− Op bepaalde plaatsen is er geen voetpad 

− Er is geen fietspad 

− In het steegje aan de Christinakappel richting Hofakker, komende van Overbroekstraat, hangt 
een verkeersbord 20 km per uur – er staat een bord doorlopende straat aan de verkeerde 
kant van de weg 

− Overbroekstraat, komende van Hoepertingen: kan je de bebouwde kom niet vroeger laten 
starten en kan je dan bij inrijden van bebouwde kom wegdek bv 100 tal meter groen maken 
zodat men echt beseft dat je bebouwde zone binnen rijdt?  Kan je het kruispunt daar niet 
meenemen in zone 50 km per uur? Dat zou het veel veiliger maken! 

 
Staat van de weg 

− Het voetpad is in zeer slechte staat of onbestaande 

− Asfalt aan de kant van de weg brokkelt af 

− Waterleiding: er zijn regelmatig grondverzakkingen waardoor er wateronderbreking is 

− Zijn er plannen om weg te vernieuwen? 
 
Johan Cabergs duidt dat de weg eigendom en in beheer is van het agentschap wegen en verkeer. De 
gemeente doet regelmatig al oplapwerk maar is daartoe eigenlijk niet bevoegd. 
Fietsers kunnen deels langs Hofakker – het zou mooi zijn als er fietspad werd aangelegd maar het 
agentschap wegen en verkeer men beschouwd dit als niet realiseerbaar. 
Wat betreft de waterleiding: er ligt een oude asbestcementleiding - men herstelt deze maar men 
vervangt niet.  
De burgemeester stelt dat de gemeente binnenkort een overleg heeft met het agentschap wegen en 
verkeer (Dhr. Gijs Moors) om te bespreken wat men van AWV wil de komende beleidsperiode. De 
Zonneveldweg is bijna af, nu is het de kunst om de andere gewestwegen afgewerkt te krijgen 
(Overbroekstraat, Veerstraat, Russelt, ..).  
Wat betreft de fietsverbinding naar Alken is er goed nieuws: alle opmetingen zijn klaar en nu kan er 
op korte termijn vooruitgang geboekt worden. Bij het agentschap wegen en verkeer wil men 
bekomen dat er een veilige oversteekplaats komt. 
Wat betreft het groen verven van de weg om het inrijden van een zone 50 aan te geven: de 
gemeente moet de verkeersreglementering van de hogere overheid naleven inzake signalisatie – 
groen schilderen van de weg om een zone 50 aan te geven is hierin niet voorzien! 
 
Steegje Christinakapel 

− Veel zwerfvuil 
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− Er staat wel een (gewone) vuilbak maar zwerfvuil en hondepoep blijkft een groot probleem 

− Kan er een vuilbak voorzien worden zoals aan het hondentoilet? 
Loslopende honden 

− Ze zien regelmatig honden los lopen die er gevaarlijk uit zien 

− Veel honden lopen los en eigenaars lijnen hond wel aan zodra men een ander ziet – op zich is 
dit wel goed maar voor gevaarlijke loslopende honden heeft men wel schrik 

 
De burgemeester stelt dat honden nooit mogen loslopen.  
Men mag dit zeker bij de politie melden. 
 
Verloederde percelen Hofakker 

− Er liggen op Hofakker enkele percelen nog steeds verloederd bij van na de storm. 

− Aan de achterkant van de Broekstraat zijn er percelen waar omgewaaide bomen zijn blijven 
liggen 

− Kan de gemeente een brief schrijven om de eigenaar te vragen het nodige te doen en bv tot 
opruimen en heraanplanting over te gaan 

 
Openbaar vervoer 

− Hoe zit het met het openbaar vervoer richting St. Truiden? Zijn er nog belbussen? 
 
De burgemeester stelt dat de organisatie van het openbaar vervoer een moeilijke kwestie is. De Lijn 
duwt de verantwoordelijkheid van zich af. Er wordt een vervoerregioraad opgericht in waarin de 
gemeenten de organisatie van het openbaar vervoer onder elkaar moeten aan uitmaken. Het is nodig 
om een zicht te krijgen op de vervoersnood van de Wellenaar,  … om dan te onderhandelen met de 
lijn. De belbus/taxi is er nog maar niet gemakkelijk om te reserveren. Op schooluren heb je nog wel 
wat vervoer richting Hasselt, St. Truiden, … 
 
Materialen in zalen 

− Ze hebben onlangs het zaaltje van de pastoor gehuurd en vinden dat daar nog wat materiaal 
ontbreekt – ze overhandigen een lijst van materialen 

− Kunnen de zalen en keukens 1 of twee keer per jaar deftig gepoetst worden, desnoods door 
een extra firma? Onlangs heeft men de zaal van KVK gehuurd inclusief keuken en dit liet te 
wensen over 
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PATICIPATIE BUURTCOMITÉ  
GESPREK MET BUURTCOMITES TER STOCK VZW, BLOEMENSTRAAT, PATERSWINNING  

 

Datum: 23 februari 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de buurtcomités: Koen namens Ter Stock VZW 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

WERKING 

− 40 a 50 deelnemers aan activiteiten, waarvan een 10-tal kinderen 

− 2 x per jaar grote activiteit: BBQ (meestal weekend na kermis)en nieuwjaarsreceptie 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
 
In de Stokstraat staan auto’s vaak fout geparkeerd, vooral in de buurt van de post 
 
Stokstraat in-en uitrijden ter hoogte van bakkerij Vangrootloon, is moeilijk wegens slechte 
zichtbaarheid. Vooral bij het inrijden komende van het gemeentehuis is er slechte zichtbaarheid. 
 
De burgemeester stelt dat het aanpakken van de verkeersveiligheid mogelijk meegenomen kan 
worden in het verhaal van de herinrichting Bloemenstraat en Dorpsstraat 
Uit de enquête gevoerd in 2018 blijkt dat men de Stokstraat ook wel mee wou hebben in verhaal 1 
richtingsverkeer 
 

EVENEMENTEN 
 

Voor hun evenementen hebben ze nood aan een WC-wagen. 

Een gratis toiletwagen / aan een goedkoop tarief of tegen een waarborg zou welkom zijn 

 

IDEEËN? 
 

Anders inrichten van de Stokstraat ter hoogte van de post: beplanting anders inrichten, waardoor er 
heel wat parkeerplaatsen bij kunnen komen 
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PARTICIPATIE BUURTCOMITÉ  
BUURTCOMITÉS RODE KRUISSTRAAT, BOSSTRAAT 

 

Datum: 2 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de buurtcomités: Sonja Bijloos, Ghislain Digneffe, Jurgen Neven, Andy Knapen, Johny 
Beunckens 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

BUURTCOMITÉ RODE KRUISSTRAAT 
 

− Goed werkend buurtcomité – iedereen kent iedereen – ze bestaan nu 10 jaar 

− Verkeersproblematiek 
o Weg heeft geleden onder de omleiding van de N777 (werfverkeer) 
o Ook vaak sluipverkeer, vooral ’s morgens van mensen die in Hasselt gaan werken 

− Bomen 
o Snoeien gebeurt niet goed 
o Er zijn enkele bomen afgestorven 
o Vraag om nieuwe bomen te planten en daarbij alle bomen te vervangen – men 

vraagt om voor gemakkelijk te onderhouden bomen te kiezen (weinig snoei nodig, 
weinig bladafval, ..) 

o Men wil zeker de bomen behouden: als je de bomen weg haalt, krijg je een 
racecircuit 

 

BUURTCOMITÉ BOSSTRAAT 
 

− Verzorgen ieder jaar ‘Boskermis’  

− Verkeersproblematiek: 
o Er wordt hard gereden, zeker van Wellen richting Alken 

− Ze willen erkend worden als vereniging: zo kunnen ze bv korting krijgen op de huur van de 
gemeentelijke zalen 

− In andere gemeenten worden tafels, stoelen, frigo’s, … gratis ter beschikking gesteld van 
verenigingen. Kan dit in Wellen ook? 

− Ze vinden dat de nieuwe stoelen vrij snel stuk gaan 
 
De burgemeester stelt: tafels en stoelen worden ter beschikking gesteld tegen betaling. Glazen, 
frigo’s, bestek, …. Daarvoor moet kan terecht bij een cateringbedrijf  
Of een buurtcomité als een vereniging beschouwd kan worden, is moeilijk. 
Bovendien: het is niet omdat men als vereniging een zaal goedkoop kan huren, dat men dit als 
particulier en lid van de vereniging, ook kan 
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PARTICIPATIE BUURTCOMITÉ  
BUURTCOMITÉS KUKKELBERG, KRIKELDRIES, VROLINGEN  

 

Datum: 2 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de buurtcomités: Stijn Vandersmissen, Linda Noelanders, Xavier Bleus, Jürgen 
Mondelaers 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

BUURTCOMITÉ KUKKELBERG 
 
De vertegenwoordiger heeft een oproep gedaan voor input naar andere buurtbewoners.  
 

− Papierbak voor ophaling papier door Limburg.net: kan Limburg.net speciale bakken voorzien 
voor papierophaling? Vooral vervelend als het regent: al het papier wordt nat en valt uit 
elkaar 

− straatgoten op Kukkelberg: als men de straat oprijdt, geeft dit telkens een slag 

− verkeerssnelheid: men rijdt er hard, vooral ’s avonds – kan er iets aan gedaan worden (bv. 
Flitsen)? 

− Overlast tgv hondenpoep – vooral de hondenpoep tussen de huizen is storend 

− Slechte staat van de weg  
 
De burgemeester stelt dat het probleem van de hondenpoep start bij de verantwoordelijkheid van de 
baas. Niettemin zoeken we verder naar een specifieke oplossing 
 

BUURTCOMITÉ VROLINGEN 
 

− Meer groen rond voorziene zitplaatsen (Kortessemstraat en Steenweg op Vrolingen) en 
voorzien van vuilbakken op deze zitplaatsen 

− Snelheid en zwaar vervoer ter hoogte van de koperen tip - men neemt aanloop voor dat men 
daar is - misschien een verkeersremmer? 

− Meer groen op de koperen tip - bomen voorzien zoals bv in Daalstraat 

− Steenweg op Vrolingen ter hoogte van de stenen brug: kunnen er verzonken glasbakken 
geplaatst worden? 

− Steenweg op Vogeleinde richting Kerniel: wegdek is totaal versleten (grondgebied Stad 
Borgloon) 

− Kortessemstraat richting koperen tip - tussen weg en afwatering is er sleuf en je kan er met 
fiets invallen  

− Kortessemstraat ter hoogte van koperen tip: zeer veel zwerfvuil – is er mogelijkheid voor bv 
cameracontrole, zwaardere boetes, … 
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− Kunnen buurtcomités een subsidie van de gemeente kunnen krijgen voor activiteiten die geld 
kosten? Zij hebben bv. binnenkort hun Paasstoet. Kan de gemeente een tussenkomst 
voorzien?  

− 12 mei plannen ze een oldtimertreffen – het is dan eveneens foodtruckfestival – men wil ter 
hoogte van Xavier de straat een stukje verkeersvrij hebben voor tentoonstelling van de 
auto’s en vervolgens een tocht maken 

 
De burgemeester vraagt wat men denkt van de huidige versmallingsmaatregelen in de 
Kortessemstraat. Wat is de ervaring van de inwoners met de paaltjes die er geplaatst zijn naar 
aanleiding van de wegomleiding Zonneveldweg?  
De politie ervaart de plaatsing als positief en zal nog verdere metingen uitvoeren. 
Xavier Bleus stelt dat de paaltjes wel al zijn omgereden maar niet slecht zijn – mensen proberen nu 
wel aan de verkeerde kant van de weg te blijven rijden  
Stijn Vandersmissen stelt dat hij maar 1 opmerking heeft gehad mbt de paaltjes: ze staan de kort op 
de Mollekesstraat 
 
Mbt tot het zwerfvuil stelt de burgemeester dat dit in de vaste opruimronde zit van de technische 
dienst. Toch lijkt het niet bij te houden. 
 
Met betrekking tot de activiteit van 12 mei stelt de burgemeester dat dit een nieuwe activiteit is. Er is 
voorafgaand overleg met de politie nodig. Daarna kan er besloten worden of dit evenement al dan 
niet past binnen de gegeven situatie. 
 
Aan stad Borgloon zal gevraagd worden wat hun intenties zijn met het wegdek Steenweg op 
Vrolingen richting Kerniel. 
 
 

BUURTCOMITÉ KRIKELDRIES 
 

− Men is tevreden over de gemeente, ze hebben weinig klachten 

− Krikeldries is een jonge wijk met veel kinderen  

− de twee uitgangen van de wijk zijn gevaarlijk: je hebt voorrang van rechts maar het is 
gevaarlijk die te durven nemen 

− ze stellen voor dat ofwel de voorrang bij het in-en uitrijden wijk Krikeldries wordt geschrapt 
ofwel er paaltjes in de Zangstraat worden geplaatst waardoor men moet afremmen 

− vraag naar een bank en vuilbak midden in de wijk  

− ze hebben jaren een speelstraat aangevraagd voor hun wijk – dit was heel fijn maar de 
administratie is niet gemakkelijk – kan dit niet vereenvoudigd worden?  

− Voor schoolgaande kinderen is busvervoer een probleem – aan de bushalte is er geen 
fietsenstalling om de fietsen te zetten. Kan dit opgelost worden? 

 
De burgemeester stelt dat er in het verleden wel vaker een vraag gesteld is voor een bank/vuilbak 
maar er steeds discussie was van de bewoners omtrent de plaats. 
Ze stellen dat de bank best komt waar het wachtbekken is – daar zie je ook de meeste kinderen in de 
zomer. 
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PARTICIPATIE BUURTCOMITÉ  
BUURTCOMITÉS KLEINAARTSTRAAT, NIEUWSTRAAT, DORPSPLEIN ULBEEK, VEELSTRAAT, 
VEERSTRAAT 

 

Datum: 2 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Eric Martens 

− Voor de buurtcomités: Georges Charlier, Roby Wijgaerts, Freddy Hamonts, Ben te Kamp, Kris 
Uytdebroeckx, Kenny Bernaerts, Herman Pipeleers, Ivo Duchateau 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

BUURTCOMITÉ ULBEEK DORPSPLEIN 
 

− Er zijn nog wat parkeerproblemen die opgelost kunnen worden door bv bijkomende paaltjes 
te zetten en beter te signaliseren 

− Ze hebben ondertussen een goede relatie met AKSI 

− De verkeerssituatie aan de school is nog steeds gevaarlijk  

− De Relu is verkocht: als deze parking niet meer beschikbaar is, is er een probleem: 
werknemers van AKSI parkeren hier, evenals bezoekers, evenals bepaalde bestelwagens  … 
waar gaan die allemaal staan als parkeerplaats niet meer beschikbaar is? 

− Plaats voor de kamsalamander: er is onlangs een groot perceel laagstam aangeplant – dit 
sluit het gebied van de kamsalamander voor een stuk af 

− Onderhoud wachtbekken: dit loopt zoals afgesproken 

− Sluikstorten: in het veld ligt regelmatig vuil – boetes op sluikstorten zijn te laag! Kan 
sluikstorten niet mee aangepakt worden via de Whatsapp groepen voor buurtpreventie? 

− Men is zeer tevreden over de traktorsluis - De traktorsluis heeft het verkeersprobleem echt 
opgelost – Ondertussen stellen ze vast dat er een nieuwe sluipweg is: men rijdt over de 
eigendom van de aanpalende eigenaar!   

 
De burgemeester merkt op dat aanplant van fruitbomen op een perceel bouwgrond niet verboden is.  
 

BUURTCOMITÉ VEELSTRAAT 
 

− De Veelstraat is een oude betonweg en de staat van de weg laat te wensen over er is vaak 
gedaver; de tijdelijke oplossingen (uithalen van betonstukken en opspuiten van voegen) 
helpen wel even maar zijn geen permanente oplossingen 

− Onaangepaste snelheid 

− Last van zwerfvuil 

 

De burgemeester stelt dat de staat van de weg een gekend probleem is dat niet eenvoudig op te 
lossen is. Dit hangt o.a. samen met aanleg van riolering.  
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De politie heeft metingen gedaan ivm de snelheid. Heeft het volgens de buurtbewoners zin om de 
snelheid te verlagen naar 50 km per uur? Of dit te handhaven is, is niet duidelijk – een 
wegversmalling plaatsen is immers niet mogelijk. 

Freddy Hamonts stelt dat dit volgens hem weinig zin heeft: een stukje verder mag je immers weer 70 
km per uur 

 

BUURTCOMITÉ VEERSTRAAT 
 

− Vraag naar verbetering van voetpaden en voorzien van fietspaden; Men beseft dat het niet 
eenvoudig is een fietspad te realiseren – een alternatief zou kunnen zijn dat men fietspad via 
de Beemd voorziet 

− Vraag naar respecteren tonnagebeperking zwaar vervoer: De Veerstraat is een sluipweg voor 
zwaar vervoer waar men gratis op mag rijden – men weet dat men er eigenlijk niet door mag 
; omdat de pakkans klein is, blijft het zwaar vervoer toch deze weg gebruiken 

− Overdreven snelheid in de Veerstraat – Veerstraat lijkt wel een racebaan! - er wordt 
regelmatig geflitst op het rechte stuk – kan men daar bv een oversteekplaats voor 
voetgangers inrichten met verkeerslicht en sensor? Rijdt men te hard, springt het licht op 
rood, houdt men gepaste snelheid aan staat het in principe op groen 

− Bij regenval staat de rotonde regelmatig onder water – rioleringsproblematiek moet 
aangepakt worden 

− Kan er een verkeersspiegel geplaatst worden tegenover nr. 26 – uitrijden bij nr. 26 is 
levensgevaarlijk! 

− Vraag om geen hoogbouw toe te laten omwille van landelijke karakter 

− Beheer van grachten in achterliggende beemd: Beemd is natte streek die droog gehouden 
wordt door beken en grachten – ze stellen vast dat deze grachten verdwijnen  -- vroeger liep 
er een Beek tot aan de Herk, … nu is beek na storm verdwenen  -- door zware machines die 
grond bewerkt hebben na de storm, zijn grachten weg gewerkt 

− Vraag naar een ontmoetingsplek in de Beemd 

− Vuilbakken voorzien aan de bushaltes 

− Vraag naar ondersteuning van buurtcomité door bv wc-wagen ter beschikking te stellen, 
muziekinstallatie, tenten, … 

De burgemeester stelt dat het zwaar vervoer inderdaad een groot probleem is en zeer moeilijk op te 
lossen. Het heeft o.a. te maken met controle/manschappen, grensoverschrijdend samenwerken (…. 
Niemand wil zwaar vervoer over zijn grondgebied). Wellen is volledig omringd door grote 
gewestwegen en is volledig ingesloten. Iemand moet het zwaar vervoer door laten maar niemand wil 
het. We zullen opnieuw proberen met de omliggende gemeenten te onderhandelen om tot een 
oplossing te komen maar het zal niet evident zijn. 

 

Het agentschap wegen en verkeer plaatst geen spiegels meer langs gewestwegen. 

De gemeente hanteert volgend standpunt: wil je een spiegel, mag je zelf een kopen – de gemeente 
helpt bij bevestiging; evenwel, indien de spiegel naderhand verwijderd wordt door AWV, ben je de 
spiegel kwijt … 
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PARTICIPATIE BUURTCOMITÉ  - BUURTCOMITÉ BERLINGEN 

 

Datum: 2 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen 

− Voor de buurtcomités: Andy en Marcel 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

Het buurtcomité vindt dat ze een mooi en nieuw centrum hebben en willen nu iets op de been 
krijgen in hun centrum. 
 

KERMIS BERLINGEN 
 

Men wil in Berlingen opnieuw een kermis doen o p 15 augustus 
Wat hulp kunnen ze krijgen van de gemeente? 
De burgemeester stelt dat de gemeente kan ondersteunen met logistiek: tafels, stoelen, nadars, 
podiumwagen, …. 
Buurtcomités hebben ook recht op een tussenkomst van 125 € onder welbepaalde voorwaarden. 
Om een echte kermis te houden, moeten ze er wel rekening mee houden dat je kermismensen moet 
betalen om te komen staan – zij verdienen te weinig op kleine kermissen om gratis te komen staan. 
 
Het buurtcomité heeft dan volgende ideeën: BBQ,  terras, springkastelen, …. Ze moeten nog eens 
nadenken over wat ze precies zullen doen. 
  

INRICHTING OPENBAAR DOMEIN 
 

Het buurtcomité is tevreden van de werken. De glasbollen zijn eveneens terug herzet.  

De boeren vinden de wegversmalling aan de kerk wel niet zo gemakkelijk. 

De verstralers van de kerk verlichten de kerk geweldig sterk. Zou  het mogelijk zijn om deze anders te 
richten of om kappen over de verstralers te plaatsen? 

De trappen daarentegen zijn niet verlicht – die kan je niet goed zien. 

 

Het buurtcomité vraagt of het mogelijk is een bank te plaatsen kort bij Jean. De oude mensen 
geraken niet aan de mooie nieuwe banken die beneden geplaatst zijn. 
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BIJLAGE PARTICIPATIE BUURTCOMITÉ 

 

7. Documentatie buurtcomité Broekstraat 

  



Pagina 60 van 77 
 

PARTICIPATIE SCHOLEN 

 

Datum: 11 maart 2019 

 

AANWEZIG 

 

− Namens de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treuen, Eric 
Martens, Heidi Wijnants 

− Namens de scholen: Dhr. Bart Vanschelvergem (BS De Bron), Stéphan Jans (BS De Eik) 

− Verontschuldigd: Dhr. Mark Neven (BS Ulbeek) 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING INZAKE PREVENTIE, MILIEU, VEILIGHEID, SPORT,…  
 

De gemeente ondersteunt de scholen op diverse vlakken, zoals bv. initiatieven ikv welzijn 
(opvoedingswinkel, huis van het kind, vormingsmomenten via LOK, …), ivk milieu (milieustraatje) en 
verkeersveiligheid. 

1. Preventie ikv welzijn 

Bart vindt dat de opvoedingswinkel niet laagdrempelig genoeg werkt. Er zijn heel wat ouders die de 
stap niet zetten. De werking van de opvoedingswinkel  moet wat hem betreft verder gefinetuned 
worden.  

Stéphan stelt dat de opvoedingswinkel in zijn school goed werk levert, voldoende gekend is en 
voldoende laagdrempelig werkt. Hij is tevreden over de werking van de opvoedingswinkel. 

 

2. verkeersveiligheid 

Bart hoopt dat de ondersteuning die de politie geeft bij carnaval, hun fietstocht, … verder kan lopen.  

Initiatieven met het oog op een veilige schoolomgeving mogen wat hem betreft gehandhaafd 
worden (bv. verkeersweek, toezicht politie bij oversteekplaatsen bij aanvang/einde school), … 

Ook de ondersteuning op vlak van drugpreventie mag verder lopen. 

 

3. Milieu 

Bart is tevreden van de gemeentelijke ondersteuning voor het milieustraatje. 

 

4. Sport 

Bart vraagt of er een sportevenement georganiseerd kan worden om kinderen kennis te laten maken 
met verschillende sporten.  

Els stelt dat dit al gebeurd is. 

Stéphan nodigt alle sportverenigingen uit om op school hun sport te komen laten zien. De sportclubs 
vinden moeilijk trainers die dit gratis willen doen en haken daardoor af. Stéphan wil verenigingen zo 
de kans geven om hun sport te tonen maar ervaart dat dit niet gemakkelijk is. 
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MOGELIJK NIEUWE INITIATIEVEN? 
 

1. Schoolvoorstellingen 

Bart stelt dat, indien men een cultuuractiviteit wil doen, men zich altijd moet verplaatsen naar 
Hasselt, Tongeren, …. Gezien ze geen eigen bus hebben, is dit niet evident.  

Culturele voorstellingen organiseren in de school zelf is een mogelijk alternatief maar vrij kostelijk. 
Kan de gemeente tussen komen? Kan er een culturele voorstelling georganiseerd worden voor alle 
Wellense lagere scholen? Of kan bv gemeente tussen komen in de vervoerkost? 

 

2. Taalstimulering 

Bart zoekt een oplossing voor ondersteuning van de schoolteams naar anderstaligheid. Ze regelen nu 
tolken via CLB maar zoeken andere oplossing. De integratie van anderstaligen binnen het 
schoolgebeuren is een probleem omdat ze te weinig continuïteit in de instroom hebben. Zij kunnen 
anderstalige nieuwkomers niet groeperen en er een aangepast aanbod voor uitwerken 

 

3. Kansarmoede 

Bart ziet in school veel kansarmoede naar boven komen en veel verdoken armoede. Betalen van 
schoolrekeningen is niet voor iedereen evident, vooral voor de rekeningen van meerdaagse 
uitstappen (bosklassen, zeeklassen) 

Stéphan zegt dat hij hier minder problemen mee heeft – mensen die het moeilijk hebben krijgen bij 
hun steeds een oplossing aangeboden zodat alle kinderen mee op meerdaagse uitstap kunnen. 

Mia stelt dat men mensen met moeilijkheden altijd mag doorverwijzen naar de sociale dienst van het 
OCMW.  

Informatieuitwisseling tussen school en OCMW is evenwel niet evident omwille van het 
beroepsgeheim van de diverse partijen. 

 

4. Huiswerkbegeleiding 

Bart stelt dat IBO ’t Fonteintje in principe niet aan huiswerkbegeleiding mag doen. Op vraag van de 
ouders probeert men dit toch te doen, hoewel het in principe niet mag. Kan er een soort van 
huiswerkbegeleidingsgroep komen? Eventueel in de infrastructuur van de gemeente? Voor hem 
moet dit niet per se in de school gebeuren … 

Stéphan doet aan huiswerkbegeleiding in de school. Zij geven niet echt begeleiding maar kijken of 
het huiswerk gemaakt is. Ouders moeten het huiswerk dan ’s avonds nog nakijken.  

 

5. Informatica-wijsheid 

Bart stelt dat het niet voor iedereen evident is om mee te zijn met de moderne tijd (PC, tablets, …). 
Kan de gemeente daar iets aan doen binnen haar sociaal beleid? 

Stéphan zegt dat hij alle communicatie met de ouders elektronisch doet. Hij stelt daaruit vast dat alle 
kinderen thuis wel een PC hebben. 

 

6. Regie-rol buitenschoolse opvang bij de gemeente 

De gemeente zal de regie-rol krijgen van de buitenschoolse opvang. In kader van dit gegeven, kan de 
gemeente beter inspelen op opvang, naschoolse activiteiten, brede school, … 

De besluitvorming rond deze regie-rol is in opmaak. Mogelijk biedt dit wel kansen. 
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In kader van buitenschoolse opvang stelt Bart dat het IBO open staat voor iedereen, los van het 
onderwijsnetwerk.  

Stéphan stelt dat hun buitenschoolse opvang het moet stellen zonder subsidies.  Stéphan vindt het 
interessant dat iedere school zijn opvang heeft – kinderen moeten zich niet verplaatsen om naar de 
opvang te gaan. Hun kinderopvang kan blijven bestaan dankzij de subsidies van de gemeente. Hij is 
tevreden. 

 

7. Schepen van onderwijs? 

Er is geen specifieke schepen van onderwijs. Bart vraagt wie zijn aanspreekpunt is. 

Vragen kunnen steeds gesteld worden via de burgemeester of via Heidi, ambtenaar sport en jeugd. 

 

BESLUIT 

 

Zowel Bart als Stéphan benadrukken dat ze zeer tevreden zijn van de samenwerking met de 
gemeente.  

Stéphan stelt dat de gemeente oplost wat ze kunnen oplossen.  
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PARTICIPATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG –  GESPREK MET IBO ‘T FONTEINTJE  

 
Datum: 11.03.2019 
 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Kristien Treunen, Ilse Bosmans, Eric Martens, Johan Cabergs 

− Voor de vereniging: Mieke Heyman, Lobke Vanhees 

− Voor verslag: Mia Cuppens 
 

GEGEVENS ORGANISATIE 

− ’t Fonteintje is een IBO 

− Erkend voor 50 kinderen 

− Werken eveneens samen met school de bron en kunnen daardoor ong. 80 kinderen 
opvangen 

− Ze merken dat er een terugval is in het aantal kinderen, ten gevolge van het dalend 
geboortecijfer 

  
  

AANDACHTSPUNTEN: 

 

SUBSIDIERING VAN KIND EN GEZIN 
 

Als IBO ontvangen ze werkingssubsidies van kind en gezin. In de toekomst zullen deze subsidies 
overgeheveld worden naar de lokale besturen in kader van hun regierol in kinderopvang. Het is op dit 
moment onduidelijk hoe dit precies in zijn werk zal gaan en dit is een bekommernis voor hun: welke 
invloed heeft dit op hun werking, wat gaat er gebeuren met hun personeel, …. 
 

AANBOD AFSTEMMEN 
 
’t Fonteintje wil kwaliteitsvolle kinderopvang blijven leveren. Men wil betere samenwerking met 
gemeente  en Mieke stelt voor het aanbod vrijetijdsbesteding van de gemeente voor kinderen en 
hun aanbod beter op elkaar af te stemmen. 
Kleine kinderen tot bv tweede leerjaar vinden het bij hun zeer gezellig en fijn – oudere kinderen 
daarentegen vinden niet altijd hun gading in het aanbod van de kinderopvang. 
Tijdens de vakantie hebben ze minder kinderen. Kan de gemeente haar aanbod dan niet afstemmen 
op de oudere kinderen zodat de jongeren kinderen bij hun in de opvang kunnen blijven? Kan de 
gemeente haar aanbod tijdens de vakantie vnl afstemmen op de interesses van kinderen van 3de 
leerjaar en ouder? Deze kinderen vinden bv de pretparkuitstappen zeer plezant … 
 
Voor en na gemeentelijke activiteiten kunnen kinderen terecht in de kinderopvang. Dit verloopt vlot 
volgens Mieke 
 

SUBSIDIERING VAN DE GEMEENTE 
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’t Fonteintje vordert bepaalde kosten terug van de gemeente en hiervoor moet een omslachtige 
procedure gevolgd worden. Het duurt bovendien ook lang voordat terugbetaling gebeurd en daarna 
is het voor Mieke een heel gepuzzel om uit te zoeken wat er al terugbetaald is en wat niet. 
Mieke stelt voor om te werken met voorschotten: kan er een bepaald bedrag op hun rekening 
gestort worden, waar zij betalingen me kunnen doen en waarvoor ze achteraf 
verantwoordingsstukken voorleggen. Indien de verantwoordingsstukken aanvaard worden, blijft het 
bedrag verworven. 
 
Ilse Bosmans vraagt waarom er op deze manier gewerkt moet worden. 
Mieke antwoordt dat dit vroeger zo is afgesproken om aan de voorwaarden van een IBO te kunnen 
voldoen.  
Els Robeyns stelt dat ’t Fonteintje dankzij het huidige systeem reserves hebben opgebouwd. 
Mieke zegt dat ze weinig zicht hebben op deze reserves omdat het overzicht vrij laat komt. 
Kristien Treunen stelt dat ’t Fonteintje eigenlijk een zeer gunstige regeling heeft: ze kunnen een 
spaarpot opbouwen en die vervalt nooit …. 
 
Lobke stelt dat ze geld nodig hebben voor bv. personeel maar dat ze dit geld daar niet voor kunnen 
aanwenden. 
Kristien Treunen stelt dat ze hiervoor subsidiering als IBO krijgen en daarnaast is er ook nog de 
ouderbijdrage. 
 
Els Robeyns stelt vast dat Mieke een vlottere werking vraagt mbt terugbetaling van hun kosten. 
Lobke stelt dat het terugvorderen inderdaad veel tijd kost. Indien dit op een andere wijze zou 
kunnen, zou dit fijn zijn. 
 

GEBOUW KINDEROPVANG 
 

’t Fonteintje is gehuisvest in een gebouw van het kerkfabriek. Aan dit gebouw moet er veel hersteld 
worden: dakisolatie, vervangen kroonlijsten dak, trap moet hersteld, …. Er mankeert van alles aan 
hun gebouw – kerkfabriek moet deze herstellingen uitvoeren maar er gebeurt niets. 

 

Els Robeyns stelt vast dat ze hierover leest in de verslagen van het kerkfabriek maar dat het voor 
haar niet duidelijk is waarom er nog niets uitgevoerd is. 

 
Mieke stelt dat het een droom is om een nieuwbouwkinderopvang te krijgen waar men integratie 
van allerhande vrijetijdsbesteding voor kinderen in kan onderbrengen (bv. tekenschool, accademie, 
…). Mieke stelt ook voor om na te denken over 1 buitenschoolse kinderopvang in Wellen voor beide 
scholen te samen. 
Kristien Treunen vraagt of ze al overleg heeft gehad met haar collega’s van de andere kinderopvang 
daaromtrent?  
Mieke stelt dat dit nog niet is gebeurd.  
 
Els Robeyns stelt dat, indien het decreet wordt goedgekeurd en de lokale besturen de regierol 
moeten opnemen inzake kinderopvang, men samen rond de tafel moet gaan zitten. 
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PARTICIPATIE BEDRIJVEN 

 

Datum: 14 maart 

 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric Martens 
Voor de bedrijven: niemand 

− Verslag: Chiel Herbots 

 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

Nihil 
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PARTICIPATIE HANDELSVERENIGING – GESPREK MET WELLENSE MIDDENSTAND 8 

 

Dinsdag 5 februari 2019 

AANWEZIG 

Aanwezig:  Els Robeyns (Burgemeester) 
   Johan Cabergs (Schepen) 
   Kristien Treunen (Schepen) 
   Ilse Bosmans (Schepen) 
   Eric Martens (Schepen) 
   Kris Boes (Voorzitter Wellense Middenstand) 
   Stijn Froidmont (lid Wellense Middenstand) 
   X (lid Wellense Middenstand) 
   Chiel Herbots (verslaggevend ambtenaar gemeente) 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

EVALUATIE WERKING WELLENSE MIDDENSTAND 
 

Dhr. Kris Boes geeft een uiteenzetting over de toekomstvisie voor de Wellense Middenstand en 
evalueert de huidige werking. Hij overhandigt de aanwezigen een brief houdende deze evaluatie, een 
lijst met gewenste maatregelen voor 2019 en een overzicht van de financiën van de Wellense 
Middenstand. De gewenste maatregelen zorgen voor een vraag naar supplementair budget voor de 
Wellense Middenstand vanwege de gemeente. Hiervan wordt een overzicht overhandigd. 

De Wellense Middenstand wordt geëvalueerd als een meerwaarde voor de gemeentelijke 
kleinhandelaar en voor het blijvend garanderen van een levend en leefbaar centrum. Het doel is de 
bijkomende bezoekers, gegenereerd door de ketens, ook richting centrum te lokken. De laatste jaren 
ontstaan er problemen op budgetair vlak, aangezien de marges in de detailhandel steeds kleiner 
worden gelet op wetgevende verplichtingen, online concurrentie, verhoogde grondstof- en 
energieprijzen enz. Daarom is de belangrijkste factor het budget. 

Handelaars betalen jaarlijks 75 euro lidgeld aan Wellense Middenstand, 90 euro voor de braderie en 
300 euro (25 euro per maand) voor ‘Shop In Wellen’. Er zijn momenteel 55 deelnemers aan de 
braderie, waarvan 38 uit Wellen. De Wellense Middenstand ziet een bijkomend potentieel van 37 
handelaars en mikt op minstens 75 deelnemers in de toekomst (van binnen en buiten Wellen). 

Aan ‘Shop In Wellen’ nemen momenteel 20 handelaars deel. Er is een bijkomend potentieel van 48 
handelaars. De Wellense Middenstand zet zich de doelstelling van 35 extra deelnemers. De 
maandelijkse kost inzake ‘Shop In Wellen’ schrikt af. Hier zou een tussenkomst van de gemeente 
kunnen bestaan in een budgettering van het eerste jaar deelname (300 euro per deelnemer), waarbij 
de gemeente de kost overneemt. Dit komt neer op 10.500,00 euro voor 35 nieuwe deelnemers. 
‘Shop In Wellen’ dient nog meer te worden gepromoot, binnen en buiten Wellen. Handelaars kunnen 
ook worden getriggerd met bijkomende voordelen, bv. creatiefste handelaar van de maand e.d. 

Daarnaast geeft de Wellense Middenstand aan zelf weinig voeling te hebben met de administratieve 
kant. Zij vragen een aanspreekpunt voor handelaars binnen het gemeentebestuur. Zij zien hier een 
takenpakket van: informatieverlening aan nieuwe handelaars en potentiële handelaars, versturen 
van brieven en mailing, documentatiemap Wellense Middenstand, aanspreken nieuwe handelaars 

 
8 Bijlage 8- Documentatie Wellense middenstand 
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met de vraag tot lidmaatschap, opvolgen inschrijvingen braderie en decemberactie, grafische 
vormgeving, website,… 

De decemberactie wordt algemeen positief geëvalueerd. Aan dit concept moet niet worden geraakt. 

Er is vraag naar een nieuwe actie in het voorjaar, dit om de periode januari-braderie te overbruggen. 
Dit kan eventueel een aanloopactie zijn die eindigt in de braderie (Bv. een prijstrekking). Potentiële 
deelnemers: 68, doelstelling eerste jaar: 20. 

Een kerstmarkt is aantrekkelijk voor de gemeente, maar in de huidige vorm is het sop de kool niet 
waard voor de handelaars. 

De Wellense Middenstand beschikt over 6 kerststallen die onderhoud en opslagplaats nodig hebben. 
Zij willen deze eventueel overdragen aan de gemeente, zodat de gemeente deze kan beheren. De 
gemeente bekijkt de mogelijkheden. 

Als algemene eindnoot wordt door de middenstand verwezen naar het ‘1 euro voor 1 euro’-principe 
zoals o.a. in Sint-Truiden geldt. De stad verdubbelt daarbij het opgehaalde budget van de 
middenstand. 

BRADERIE 
 

Het doel is om meer standhouders aan te trekken. Momenteel zijn er 55 deelnemers, het doel is om 
dit minstens op 75 te brengen. Voor de deelname aan de braderie wordt het bedrag van 165 euro als 
een drempel ervaren (lidgeld + deelname). De middenstand geeft aan dat de gemeente hier 
kostenverlagend kan tussenkomen. Een voorstel is dat het deelnamegeld wordt herleid van 90 naar 
50 euro voor leden en van 165 naar 125 euro voor niet-leden (potentiële kostprijs 3.750,00 euro). 
Daarnaast is er vraag naar gratis tenten (8.500,00 euro) en een gratis WC wagen met toezicht. Er is 
ook vraag naar bijkomende reclame. De reclame in HBVL is heel goed, maar kan eventueel worden 
herhaald, er kan reclame op affiches, op TVL,… 

Burgemeester Els Robeyns geeft aan dat de gemeente i.p.v. kostenverlagend tussenkomen, ook kan 
kiezen om deelname aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door financieel tussen te komen in 
betere animatie. Dit verhoogt ook de aantrekkelijkheid van de gemeente. De voorkeur van de 
handelaars gaat naar investeren in divers straattheater dat de mensen verplicht om de braderie 
volledig aan te doen. Het huidige budget van de Wellense Middenstand voor animatie is 10.000,00 
euro. Optredens kunnen nog steeds, maar niet als enige aantrekkingspool. Immers lokt dit de 
mensen naar 1 locatie, waar vaak slechts 1 of enkele horecazaken profijt van heeft/hebben. Zo geeft 
dhr. Kris Boes ook aan dat men de optredens op het podium van Xa4 zal vergoeden voor een bepaald 
percentage en tot een bepaald plafond. Het is mogelijk om alle cafés op één plein te groeperen, doch 
dit kan ook de mensen weghouden van de rest van de braderie. Dit ligt mogelijk ook gevoelig bij de 
horeca-uitbaters. 

De vraag rijst over de invulling van de vrijdag. Immers is dit een halfslachtige braderiedag, zonder 
animatie en met slechts de helft van de deelnemende handelaars. Dit wekt geen goede indruk bij 
potentiële deelnemers, noch bij bezoekers. De vrijdag moet worden uitgebouwd tot een volwaardige 
dag met bv. optredens. Een andere denkpiste is bijvoorbeeld een culinair dorp op vrijdag. Men merkt 
op dat voor veel handelaars de vrijdag er voor zorgt dat ze break-even kunnen draaien, iets wat op 2 
dagen onmogelijk is, gelet op de investeringen in de uitrusting van hun stand.  
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BIJLAGE PARTICIPATIE HANDELSVERENIGING  

 

Bijlage 8 – documentatie Wellense middenstand 
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PARTICIPATIE TOERISTISCHE ONDERNEMERS  

 

Datum: 18 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Namens de gemeente: het college van burgemeester en schepenen, Evi Wijnants 

− Namens de toeristische ondernemers: Eric van Esch (regionaal landschap), An Heylen 
(toerisme Limburg), Jonas (BB de Bonderbei), Ann Debock (de Bottelarij), Sigrid Nagels 
(Chapeau), Manuela (hoeve Lavigne) 

− Verontschuldigd: B&B de Vroling 
 

KADER 

 

Toerisme is een belangrijk domein waar het bestuur in de toekomst mogelijk meer op in willen 
zetten. Alle toeristische ondernemers van Wellen zijn uitgenodigd voor dit gesprek om te polsen naar 
wat voor hun belangrijk is de komende beleidsperiode. 
 

BESPREKING 

  

  INZETTEN OP SAMENWERKING TUSSEN DE TOERISTISCHE ONDERNEMERS  
 

Ann Debock apprecieert het initiatief van de gemeente om alle toeristische ondernemers samen te 
brengen. 

Zij vindt samenwerking met B&B’s  belangrijk. Zij krijgt vaak bezoekers met vragen rond logies Zij 
geeft haar info door aan BéB’s, samen met een bon voor koffie en taart voor mogelijke bezoekers, 
een infobrochure en hun agenda. 

 

Manuela vraagt eveneens naar de mogelijkheid om meer contactuitwisseling tussen B&B’s: indien ze 
elkaars gegevens hebben met wat extra informatie, kunnen ze mogelijke gasten naar elkaar 
doorverwijzen indien ze zelf geen plaats hebben. 

  
Uit het gesprek komt een duidelijke vraag naar meer interactie en infodeling tussen de verschillende 
toeristische ondernemers naar voren. 
Idee:  

− Whatsapp groep maken voor de logiesaanbieders/toeristische ondernemers: gemeente kan 
er activiteiten in posten, ondernemers kunnen activiteiten posten, kijken of er collega’s zijn 
die gasten kunnen opvangen indien men zelf volgeboekt is, … 
An Heylen stelt dat dit in bepaalde gemeenten reeds werkende is: de gemeente faciliteert en 
de feed komt vanuit de ondernemers 

− Netwerkmoment ‘tips voor jouw gasten’, gefaciliteerd door provincie Limburg: 
netwerkmoment specifiek gericht op toeristische ondernemers met als doel infodeling 
tussen toeristische ondernemers – vindt jaarlijks plaats – gemeenten stellen alternerend hun 
toeristische troeven voor – alle toeristische ondernemers van de regio worden hierop 
uitgenodigd 
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− Maken van een kalender met toeristische activiteiten in Wellen (cfr kaart fruitig 
haspengouw) die men ter beschikking kan stellen van toeristen  
Mevr. An Heylen geeft aan dat iedereen activiteiten kan zetten in de UIT-databank – hiervan 
kan steeds een uitprint gemaakt worden en zo ben je helemaal up to date met de alle 
activiteiten 

 

WANDELINGEN 
 

Sigrid vraagt of het mogelijk is nog wandelkaarten te krijgen, zoals in het verleden. 

 

Els Robeyns stelt er enkel nog wandelkaarten zijn van het regional landschap (wandeling ‘verborgen 
moois Herkbeemden’ en ‘Greenspot Rullingen’). Deze wandelkaarten zijn  tegen betaling.  

Daarnaast is er een nieuwe gemeentelijke wandeling (Bokkerijderswandeling) – deze is binnenkort 
terug te vinden op de gemeentelijke website en wordt aangekondigd via een infobord aan kerk Sint 
Jan De Doper. 

De toeristische ondernemers geven aan dat hun bezoekers nog graag werken met een wandelkaart. 

 

BEWEGWIJZERING NAAR TOERISTISCHE ONDERNEMERS 
 

Ann Debock vraagt  een betere bewegwijzering naar de toeristische ondernemers. Bv. Via de bruine 
wegwijzers. 

Johan Cabergs stelt dat dit een mogelijkheid is naast gemeentewegen maar naast gewestwegen laat 
agentschap wegen en verkeer dat niet toe. 

 

MOGELIJKHEID VAN EEN SPECIFIEKE FIETS-EN MOTOPARKING IN HET DORP 
 

Sigrid stelt dat toeristen (fietsers en motorrijders) niet stoppen in ons dorp omdat er geen specifieke 
parking is waar ze hun fiets of moto beveiligd kunnen stallen. Vraag om te onderzoeken of dit 
haalbaar is 

 

BELEVING 
 

Els Robeyns vraagt of de toeristische ondernemers nog specifieke vragen hebben rond acitiviteiten of 
beleving. 

 

Ideeën: 

− Bloesembar, naar analogie met omliggende gemeenten 

− Arrangementen ism fruitbedrijven 

− Streekproducten verder in de picture zetten 

− ‘iets ontwikkelen wat mensen gezien moeten hebben als ze naar Wellen komen’; een 
attractie die Wellen overstijgt en waarvoor mensen specifiek naar Wellen komen zodat 
Wellen meer naambekendheid krijgt 
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− Wandelingen met specifieke elementen (bv zoals welwezens) 
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PARTICIPATIE LANDBOUWERS EN FRUITTELERS 

 

Datum: 14 maart 

 

AANWEZIG 

 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric Martens 
Voor de landbouwers en fruittelers: niemand 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

Nihil 
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PARTICIPATIE KUNSTENAARS 

 

Datum: 4 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric Martens 

− Voor de kunstenaars: Gerda Steegmans en Diane Gielen 

− Voor verslag: Mia Cuppens 

 

KADER 

De burgemeester schetst het kader: 

Basis is werkgroep kunstbakens om hun uit te nodigen 
  
Men wil op cultureel vlak horen wat men verwacht van een kleine gemeente zoals Wellen 
  
We willen laten weten: onze drempel is laag  
 Brede verhaal: wat kan een gemeente als Wellen op vlak van cultuur realiseren/aanbieden/cultuur 
bevorderen en ondersteunen 
Is een uitdaging maar men wil daar iets rond doen 
 

− We staan open voor projecten, zonder evenwel te beloven 

− We hebben kunstenaars daar bij nodig, wij hebben de expertise niet  

− men wil vooral ideeën en creativiteit - gemeente kan dan mee sturen en helpen 
 

AANDACHTPUNTEN 

− De werkgroep kunstbakens heeft momenteel geen lopende projecten – op 14 april as. komt 
men terug samen en kan men wel brainstormen over deze vraag 

− Iets doen betekent project omschrijven:  Doelgroep bepalen (kinderen? Volwassenen? 
jeugd?), Wil je terug een activiteit in publieke ruimte? Wil Wellen zich ook provinciaal meer 
profileren? Combinatie van kunst en toerisme? 

− Het project kunstbakens was te intensief: om de 3 maanden met iets anders komen, is te 
veel – daarnaast heeft ieder immers ook nog zijn eigen projecten 

− Beter is een biënnale of een festival: je hebt een lange aanloop en een korte intenste 
werkperiode en dit kan je dan terugkerend organiseren 

− Muziek, theater, beeldende kunst, … aan elkaar koppelen en op een centrale plek voorstellen 
– kerk van Herten zou hiervoor het decor kunnen zijn en je zou ook nog andere locaties 
kunnen betrekken 

− Voor VZW smissebroek ruimte voor kunst:  
o Voor hun interessant om de zaken die ze organiseren, bekend te maken 
o Ze hebben geen regelmaat in organiseren - daarom is het voor hun moeilijk om een 

vast stramien/vaste weg te vinden rond communicatie 
o Ze wil veel meer organiseren maar Wellenaar bereiken, is niet gemakkelijk  

 

AFSPRAAK 

Diane en Gerda leggen de vraag van de gemeente voor aan de werkgroep kunstbakens (KUBA) 
tijdens de activiteit van 14 april as. 



Pagina 74 van 77 
 

  



Pagina 75 van 77 
 

PARTICIPATIE ADVIESRADEN 

 

Datum: donderdag 14 maart 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric Martens 

− Voor de adviesraden: Jeanine Indestege (beheersorgaan bibliotheek), Denise Boiten (WAL), 
Ronald Kenis (GROS), Eric Martens (LOK) 

− Voor verslag: Chiel Herbots 

 

KADER 

De adviesraden worden gevraagd om hun aanbevelingen te geven ten behoeve van het beleid en om 
eventueel gewenste bijsturingen m.b.t. hun werking aan te kaarten. 

 

AANDACHTPUNTEN 

Bib: 

- Bedanking t.a.v. gemeente om bib-charter te ondertekenen 
- Benadrukken cultuurverbredende functie van de bib, in het bijzonder op het platteland 
- Graag oog/budget voor de digitalisering die voor de deur staat 
- Bib signaleert algemeen dat er veranderingen op til zijn en dat er ook aandacht moet zijn 

voor de personeelsformatie, gelet op de leeftijden 
- Zij hopen dat de vrees van landelijke bibliotheken onterecht is (bestaanszekerheid) 

 

WAL: 

- Bekijken van de mogelijkheid om adviesraden te bundelen (cfr. Kortessem) 

 

GROS: 

- Het loopt moeilijker om mensen achter één standpunt of één doel te verzamelen 
- Focus verleggen naar Wellenaren die zich in het buitenland inzetten. O.a. ook studenten met 

buitenlandse stages. 
- Het budget van 750 euro is beperkt. De recente folder consumeerde het volledig budget. 

Uiteraard zijn er wel nog de projectsubisidies. 
- Geld opleverende evenementen zijn niet steeds evident, ook om niet in het vaarwater van 

bv. de braderie te komen 

 

LOK: 

- Eigen werking wordt positief geëvalueerd 

 

Gemeente: 

- Graag focus van evenementen naar (proactief) advies en ondersteuning van het beleid. In 
een ideaal scenario ontlasten de adviesraden de gemeente van bepaalde taken en groeperen 
ze hun leden achter één standpunt. Met dit standpunt kunnen zij dan naar de gemeente 
treden. Eveneens voor de zaalverdeling. 

- Het vrijwilligersprobleem is een algemeen feit en moet overkoepelend worden aangepakt. 
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PARTICIPATIE KINDERGEMEENTERAAD 

 

Datum: maandag 15 april 2019 

 

AANWEZIG 

− Voor de gemeente: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric Martens 

− Voor de kindergemeenteraad: Tristan Duchamps, Roan Habets, Zoë Bex, Thorsten Bex, 
Josefien Bleus, Giel Dethier) 

− Voor verslag: Heidi Wijnants 

 

KADER 

De kindergemeenteraad wordt gevraagd naar hun wensen, opmerkingen, …. In het algemeen voor 
onze gemeente 

 

AANDACHTPUNTEN 

 

VELDLOOP 
 

De kinderen vinden de jaarlijkse veldloop niet meer leuk. 

Ze stellen volgende alternatieven voor: activiteiten in de beemd, wandeling, escaperoom, tornooitjes van 
bepaalde sporten 
 

KIDZFESTIVAL 
 

De kinderen vinden het Kidzfestival zeer leuk en dit moet zeker blijven 
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FASE 2 PARTICIPATIE ALLE WELLENAREN 

 

In de tweede fase van het participatietraject werden alle Wellenaren uitgenodigd om hun mening te geven 
over bepaalde strategische thema’s.  

Op 27 juni 2019 werd een klankbordsessie georganiseerd, met als doel: 
− Terugkoppeling en toetsing strategische speerpunten bij burgers 

− Meningen, verwachtingen en voorstellen van burgers in kaart brengen a.d.h.v. stellingen 

CC Consult heeft gemeente en OCMW Wellen begeleid bij dit luik van het participatietraject. 
 
Het eindverslag van deze burgerparticipatie wordt integraal toegevoegd aan dit document.   



BEGELEIDING 
STRATEGIE EN 
PARTICIPATIE

RAPPORT
augustus 2019



Doelstelling project

2



Gemeente en OCMW Wellen wensen de strategische 
speerpunten voor de komende legislatuur vast te 
leggen. Daarbij wensen zij hun inwoners nauw te 
betrekken. Kernvragen daarbij zijn:
 Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst? 
 Wat zijn de noden en verwachtingen? 

CC Consult begeleidt gemeente en OCMW Wellen bij 
dit participatietraject, met als sluitstuk de 
klankbordsessie.

Doelstelling project

3



Projectaanpak

4



Projectaanpak

Opstart 

Documentanalyse

Strategische workshop

Klankbordsessie



Projectaanpak

Opstart 

Documentanalyse

Strategische workshop

Klankbordsessie



Eerste coördinatieoverleg/stuurgroep
Beschikbare documenten
Data & timing afspreken
Klankbordsessie
Eindrapportage

Opstart 20/05/2019

7



Projectaanpak

Opstart 

Documentanalyse

Strategische workshop

Klankbordsessie



Documentenanalyse
 Missie en visie, het huidig meerjarenplan met beleidsdoelstellingen, 

het bestuursakkoord, …

Doel
 Wellen “leren kennen”
 Voorbereiding strategische workshop
 Bepalen strategische speerpunten

Toetsing met projectcoördinator

Documentanalyse

9



Projectaanpak

Opstart 

Documentanalyse

Strategische workshop

Klankbordsessie



Leden CBS + vertegenwoordiging 
administratie
 Context project en overlopen stappenplan
 Input omtrent strategisch management
 Evaluatie missie en waarden van de organisatie
 Eerste aanzet tot strategische speerpunten 

voor de komende legislatuur op basis van 
documentanalyse

‐ Belangrijkste thema’s waarop beleid en 
administratie wil inzetten

Strategische workshop 6/6/2019

11



Projectaanpak

Opstart 

Documentanalyse

Strategische workshop

Klankbordsessie



Terugkoppeling en toetsing strategische speerpunten 
bij burgers
In kaart brengen meningen, verwachtingen en 
voorstellen burgers in kaart brengen a.d.h.v. 
stellingen
Formuleren conclusies

Klankbordsessie 27/06/2019

13



Projectverslag

14



Projectverslag

Missie, visie, waarden 

Beleidswerven

Strategische speerpunten



Projectverslag

Missie, visie, waarden 

Beleidswerven

Strategische speerpunten



Beleidscyclus

17

Beleidsbepaling

Beleidsvoorbereiding

Beleidsuitvoering

Beleidsopvolging en ‐
evaluatie

1. Missie, visie, waarden opstellen
2. Omgevingsanalyse uitvoeren / 
inspiratienota opstellen

3. Vastleggen van de 
beleidsdoelstellingen: bepalen van 
prioritaire doelstellingen en overig beleid
4. Vastleggen van actieplannen en acties
+ timing (+ projectverantwoordelijke)
+ indicatoren

5. Budgetten koppelen aan de 
doelstellingen 
6. Uitvoeren

7. Meten van de doelstellingen via 
indicatoren
8. Rapporteren (over prioritaire 
doelstellingen)



Beleid

18

Acties

Actieplannen

Beleidsdoelstellingen

Visie

Missie

Strategie

Omgevings
‐ analyse

Wat zijn de 
externe noden 

en 
verwachtingen 

van onze 
stakeholders? 

Welke 
tendensen 

komen op ons 
af?

Hoe ziet onze 
eigen 

organisatie 
eruit (SW) en 

met welke 
factoren 

moeten we 
rekening 

houden (OT)? 



Missie

Definitie
 Een missie is een heldere, krachtige formulering die duidelijk maakt wat de essentie en 

de bestaansreden is van de organisatie. De missie evolueert weinig of niet in de loop der 
jaren.

Kernvragen bij het formuleren van een missie
 Wat is het doel van de organisatie?
 Wat is de bestaansreden van de organisatie?
 Wat tracht de organisatie te bereiken? Wat is de primaire functie? 
 Voor wie bestaan we? Wie zijn onze belangrijkste belanghebbenden?





landelijke gemeente
dynamisch
samenhang
warme gemeente en een warm bestuur
eigen identiteit
faciliteren
informeren, communicatie, inspraak en betrekken

Bouwstenen voor de missie van de gemeente Wellen 



Omschrijving – elementen van definitie
 Soms ook “basiswaarden” genoemd: core values, non‐

negotiables
 Beschrijven mee de identiteit van de organisatie – maar 

ook de (gewenste) bedrijfscultuur
 Grondvesten van de keuzes die je maakt als organisatie of 

individu (en staan daarmee niet ter discussie)
 Zijn de basiswaarden waar de organisatie op drijft
 Een ethisch kompas
 Geven aan hoe de organisatie doet wat ze doet
 En … waarop je als organisatie en als medewerker kan 

worden aangesproken

Kernwaarden





Integer 
 goede trouw
 transparantie
 gelijke behandeling
Klantgericht en dienstbaar
 pragmatisch
 probleemoplossend
Respect
 voor anderen

 de persoon
 zijn/haar standpunt

Gedreven en ambitieus
 voortdurend verbeteren
Daadkrachtig en doordacht
 “doen” – weloverwogen
Betrokken
 empathisch
 solidair

Aanzet tot waarden voor de gemeente Wellen



Projectverslag

Missie, visie, waarden 

Beleidswerven

Strategische speerpunten



‘Beleidswerven’?



Beleidsdomein
Bijv. Vrije Tijd

Beleidsveld
Bijv. Sport

Beleidsitem
Bijv. Sport‐

infrastructuur

Actieplannen/
acties

Bijv. Nieuwe vloer 
sporthal



Werf
Op welke beleids‐
terreinen gaat Wellen 
aan de slag?

Stellingen
Welke speerpunten zijn 
daarbij prioritair?

Hoe?
Met welke bouwstenen? 
Via welke interventies, 
acties en initiatieven?

Werven?



Werf
Op welke beleids-
terreinen gaat Wellen 
aan de slag?



Stellingen
Welke speerpunten zijn 
daarbij prioritair?



Hoe?
Met welke 
bouwstenen? Via welke 
interventies, acties en 
initiatieven?



Projectverslag

Missie, visie, waarden 

Beleidswerven

Strategische speerpunten



Alle mogelijke informatie over Wellen werd verzameld
 Socio‐demografische informatie
 Financiële informatie
 Gemeente in cijfers
 Enquête “jouw toekomstdroom voor Wellen”
 Participatietraject: bevraging van zoveel mogelijk doelgroepen (verenigingen, buurtcomités, 

professionele doelgroepen, adviesraden, …)
 Diverse ideeën vanuit politieke partijen, burgers, enz.
 …

Gebundeld in 1 actielijst
Na de documentanalyse werden alle acties gebundeld in ‘werven’ met 
daaronder ‘speerpunten’
Terugkoppeling naar Wellenaren tijdens een klankbordsessie
Gelet op de beschikbare tijd voor klankbordsessie, werden 5 werven 
aan de burgers voorgelegd

Werven en speerpunten ??



Dienst-
baar

Duur
-zaam

Aantrek-
kelijk

Vlot

Bedrijvig

Schoon

Warm

Veilig

Zorgzaam

‘Wij’ in

10 ‘beleidswerven’



Bedrijvig

SchoonVeilig

Zorgzaam ‘Wij’ in

… Wellen > 5 ‘beleidswerven’



Bedrijvig Wellen [uit documentanalyse]

Ondersteunen/stimuleren van lokale 
middenstand/ondernemerschap
 O.a. inrichting middenstandsloket, ondersteunen van 

middenstandsvereniging, …

Versterken van het handelscentrum
 O.a. kernwinkelgebied, parkeerbeleid, herbestemming van bijv. 

terrein Lidl, …

Openbaar ruimte (her)inrichten
 I.f.v. aantrekkelijkheid voor nieuwe initiatieven in handel en horeca

Lokale (ondernemers)initiatieven ondersteunen
 O.a. braderie, …

Tewerkstelling in de eigen gemeente stimuleren



Schoon Wellen [uit documentanalyse]

Opmaak gemeentelijk beleidsplan ‘ruimte’
Herbestemming en restauratie van erfgoed en 
patrimonium
 O.a. kapellen, mouttoren Ulbeek, herbestemmen kerk Herten, …

Landschapsbeheer
 O.a. in stand houden van holle wegen, onderhoud bermen, 

bloemrijke beemden, …

Realiseren van meer openbaar groen ‐ groenbuffers
Aanpakken leegstand en braakliggende percelen



Veilig Wellen [uit documentanalyse]

Ondersteunen en opvolgen van de Buurt Informatie 
Netwerken (BIN’s)
Aanpakken van overlast en criminaliteit
 GAS‐reglement
 Camerabewaking – mobiele camera’s

Gemeenschapswacht
Aanpakken sluikstorten en zwerfvuilproblematiek



Zorgzaam Wellen [uit documentanalyse]

Realisatie van een sterke eerstelijnshulpverlening/geïntegreerd breed onthaal
 Via regiefunctie van het lokaal bestuur

Seniorenbeleid – vergrijzing
 Realiseren van een lokale ouderenraad – betrokkenheid/participatie van ouderen realiseren bij het gemeentelijk beleid
 realiseren van, of ondersteunen van preventie‐initiatieven die ouderen helpen om langer zelfstandig, onafhankelijk en gezond 

te leven bewaken van de sociale inbedding van oudere inwoners: lokaal dienstencentrum, verenigingen, buurt‐ en 
wijkwerking ‐> aandacht voor vereenzaming

 Betrekken van minder bereikbare ouderen bij de werking en het aanbod van verenigingen, buurt‐ en wijkwerking
 Realisatie van een geïntegreerd aanbod van residentiële en thuiszorg (coördinerende functie van het lokaal bestuur)
 Opmaak van een lokaal zorgstrategisch plan met het oog op de afstemming van vraag en het lokaal aanbod van zorg
 Realisatie van aanbod inzake klusjesdienst, boodschappendienst, poetshulp, ….

Kinderen en jongeren
 Lokaal loket kinderopvang
 Huis van het Kind ‐ opvoedingswinkel
 Buitenschoolse kinderopvang: 1 buitenschoolse kinderopvang voor Wellen – realisatie nieuwbouw voor met integratie van 

allerhande vrijetijdsbesteding voor kinderen 

Structurele ondersteuning van mantelzorgers
Gezondheidsbeleid/preventie

 Stimuleren gezonde voeding
 Drugspreventie

Verbreding doelgroep en aanbod dienstencentrum
 Naast gericht aanbod voor senioren; ontmoetingsplaats voor iedereen
 Sociaal restaurant, repaircafé, vervoerdienst, klusjesdienst, workshops



‘Wij’ in Wellen [uit documentanalyse]

Armoedebestrijding
 Invoeren van de armoedetoets voor alle dienstverlening, reglementen, 

subsidies, …
 Middelen voorzien voor socio‐culturele participatie
 Uitbreiding Wellbox
 Aandacht voor verdoken armoede: betalen van schoolrekeningen

Sociale inclusie
 Sociale economie
 Activeringsbeleid ‐ arbeidstrajectbegeleiding

Participatie burgers
 Werking gemeentelijke adviesraden uitbouwen: jeugdraad, cultuurraad, 

seniorenraad, …
 Inwoners maximaal informeren, bevragen en betrekken o.a. via moderne 

technologie (gemeentelijke app, polls, sociale media, …)
 Opmaken van een meerjarenplan voor verenigingen: samen kijken naar 

noden, behoeften, … en hoe te ondersteunen



Dienst-
baar

Duur
-zaam

Aantrek-
kelijkVlot

Warm

… Wellen > 5 ‘beleidswerven’ voorgelegd in klankbordsessie



In een ‘Warm Wellen’, …



beperkt de gemeente zich niet tot “oplapwerken”, maar zorgt zij dringend voor 
grondige renovatie en voor vernieuwing van de infrastructuur
is de sporthal aangepast aan de hedendaagse noden en behoeften
is er ook aangepaste infrastructuur voor culturele activiteiten
zorgt de gemeente voor voldoende en adequate materialen in de zalen en 
staat zij in voor goed onderhoud
waakt de gemeente er over dat de noodzakelijke investeringen in de 
infrastructuur op milieuvriendelijke wijze gebeuren
gebeuren de investeringen op een transparante manier
zorgt de gemeente voor voldoende parkeerplaatsen en waakt zij over de 
verkeersveiligheid in de buurt van de infrastructuur
zorgt de gemeente dat gebruikers op een eenvoudige en een gelijke manier 
mogelijkheid hebben om infrastructuur te gebruiken (reservatiesysteem)
zou een centrale, openbare ontmoetingsplaats (bijvoorbeeld een 
openluchtpodium) meer
mogelijkheden bieden; niet enkel voor de organisatie van culturele activiteiten, 
maar ook voor spontane activiteiten

… investeert de gemeente in de uitbouw van vrijetijds‐, sport‐ en 
culturele infrastructuur

Warm



zijn de verenigingen het “hart van Wellen”, het “bindmiddel”
is de gemeente de facilitator van het verenigingsleven: zij reikt oplossingen aan
hebben sommige verenigingen financiële ondersteuning nodig maar moet er 
tegelijkertijd mogelijkheid zijn om de gemeentelijke infrastructuur gratis te 
gebruiken om die middelen te verzamelen
worden er geen privileges toegestaan, maar is iedereen gelijk voor de wet 
en is er transparantie omtrent de toekenning van middelen

… ondersteunt de gemeente verenigingen bij hun werking en 
activiteiten (bijv. via subsidies, uitleen materialen, gebruik gemeentelijke 
infrastructuur, …)

Warm



zorgen de verenigingen goed voor hun eigen vrijwilligers
kan de gemeente een ondersteunende rol spelen in het ondersteunen van 
verenigingen bij het werken met vrijwilligers (o.a. info over regelgeving, 
verzekeringen, enz.)

… stimuleert de gemeente het werken met vrijwilligers (bijv. via een 
vrijwilligersloket, informatie en sensibilisering, …)

Warm



is er makkelijk informatie te vinden over de verenigingen in Wellen en hun 
concrete aanbod
stellen verenigingen zichzelf en hun activiteiten/aanbod voor op de gemeentelijke 
website
worden de openingsuren van het zwembad aangepast zodat kinderen er 
makkelijker terecht kunnen
is er ook een aanbod voor jongeren in het centrum van Wellen; een 
ontmoetingsplek, een activiteitencentrum

… zet de gemeente actief in op een vrijetijdsaanbod en 
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren

Warm



is er voor ouderen voldoende mogelijkheid om hun inkopen te doen in Wellen
zouden ouderen de mogelijkheid moeten krijgen om enkele keren per jaar met het 
openbaar vervoer naar een centrumstad te gaan om er te winkelen
is het dienstencentrum ideaal gelegen
wordt het aanbod van het dienstencentrum iets selectiever uitgebouwd; nu 
zijn er te veel activiteiten t.o.v. het aantal mensen dat eraan deelneemt
breidt het dienstencentrum zijn aanbod uit naar andere doelgroepen (alle 
leeftijdscategorieën) en evolueert de werking naar een soort van inloophuis 
waar iedereen terecht kan

… zorgt de gemeente dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen (o.m. door mantelzorgondersteuning, …)

Warm



breidt het dienstencentrum zijn aanbod uit naar andere doelgroepen (alle 
leeftijdscategorieën) en evolueert de werking naar een soort van inloophuis waar 
iedereen terecht kan

… is het aanbod van het lokaal dienstencentrum gericht op zoveel 
mogelijk doelgroepen

Warm



via aandacht voor thema’s als eenzaamheid, dementie, stress, depressie, drugs, …
worden de openingsuren van het Huis van het Kind zodanig aangepast dat 
werkende ouders er ook terecht kunnen voor bijvoorbeeld opvoedingsvragen

… ontwikkelt de gemeente initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van ouderen en 
jongeren, in het kader van preventie en gezondheidsbeleid

Warm



Warm Wellen [uit documentanalyse]

Uitbouw van adequate vrijetijds‐ en culturele infrastructuur
 O.a. zalen, repetitieruimtes, …

Realiseren van een aan de plaatselijke noden aangepaste 
sportinfrastructuur
Ondersteunen en faciliteren van verenigingen
 Subsidies aan verenigingen (cultuur‐, jeugd‐, sportverenigingen, maar ook 

buurtverenigingen en wijkwerkingen)
 Logistieke ondersteuning van verenigingen (uitleen materialen, …)
 Administratieve vereenvoudiging 
 Gebruik van gemeentelijke infrastructuur

Ondersteunen van vrijwilligerswerking
Ondersteunen en faciliteren van ‘verbindende activiteiten’
Aandacht voor kinderen en jongeren
 Vrijetijdsaanbod
 Ontmoetingsplaatsen



De gemeente heeft een belangrijke opdracht in het bevorderen van gezondheid en 
welzijn.  Dit kan zowel door gerichte acties naar individuen in kwetsbare situaties 
(bijvoorbeeld: sociale inclusie bevorderen door vrijwilligerswerk of outreachende
initiatieven aanbieden naar geïsoleerde personen, gezinnen, …) als door het 
bevorderen van gemeenschapsgerichte of verbindende activiteiten en initiatieven. 
Het ondersteunen van verenigingen, het bekendmaken van hun aanbod, … moet 
er voor zorgen dat burgers makkelijk hun weg vinden.
Een goed uitgebouwd dienstencentrum, met aangepaste openingsuren en gericht 
op een breed publiek, moet een draaischijf zijn van sociale contacten en 
zorgverlening.
In een mix van (preventieve) acties om gezondheid en welzijn te bevorderen, 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de senioren en thema’s als eenzaamheid, 
dementie, stress, depressie,, …  Een goed uitgebouwde samenwerking in het Huis 
van het Kind biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke ondersteuning 
samen te brengen zodat gezinnen met kinderen en jongeren er terechtkunnen 
voor ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.
Een goed uitgebouwde vrijetijds‐, sport en culturele infrastructuur, aangepast aan 
de huidige noden en behoeften, is een noodzakelijke randvoorwaarde.

Conclusie ‘Warm Wellen’



In een ‘Aantrekkelijk Wellen’, …



wordt het bestaande ruimtelijk structuurplan geëvalueerd en, waar nodig, 
bijgesteld
wordt een plan ontwikkeld voor de leegstaande kerken
wordt een visie en een plan ontwikkeld omtrent de concrete invulling van de 
beschikbare openbare ruimte
wordt een doordacht parkeerbeleid ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld 
bewoners van appartementen aangezet worden om hun auto’s niet op het 
openbaar domein te parkeren
worden de stedenbouwkundige voorschriften consequent en objectief toegepast, 
om elke schijn van partijdigheid te vermijden

… is de gemeente zich bewust van het belang van een doordacht, duurzaam en 
toekomstgericht ruimtelijk beleid (bijv. centrumontwikkeling, speelruimte, invulling 
winkelruimtes, zorg dragen voor de open ruimte, …)

Aantrek-
kelijk



zijn er meer betaalbare woningen en voldoen zoveel mogelijk woningen aan de 
Vlaamse normen
bewaakt het bestuur dat nieuwe woningen/gebouwen voldoende kwaliteitsvol zijn
is het niet prioritair dat de gemeente een bouwpromotor wordt – ze hebben daar 
trouwens de middelen niet voor
kan de gemeente mogelijk een rol spelen in de verhouding vraag en aanbod 
waardoor de prijzen van bouwgronden dalen
wordt leegstand daadwerkelijk ontmoedigd
worden alternatieve woonvormen aangemoedigd en ondersteund in bijvoorbeeld 
leegstaande, grote historische hoeves
blijft Wellen een landelijke gemeente en wordt het groene karakter bewaard
wordt lintbebouwing en hoogbouw vermeden
worden de groene longen bewaard

… zorgt de gemeente voor betaalbare huur‐ en koopwoningen (voor jonge gezinnen), en 
ondersteunt de gemeente initiatieven als co‐housingen kangoeroewonen

Aantrek-
kelijk



wordt in de regels omtrent het ruimtelijk beleid voldoende ruimte/vrijheid gelaten 
zodat er mogelijkheden komen om op een creatieve manier nieuwe bouwvormen 
of woonvormen te ontwikkelen
bewaakt de gemeente – als medebestuurder van sociale 
huisvestingsmaatschappijen – de toelatingsvoorwaarden voor sociale 
huisvesting en bewaakt ze mee het correct gebruik van sociale huisvesting 
zodat misbruiken voorkomen worden
worden de mogelijkheden tot het bekomen van huursubsidie beter bekend 
gemaakt bij de (toekomstige) inwoners

… zet de gemeente zich in voor het ontwikkelen van een goed beleid 
rond sociale huisvesting

Aantrek-
kelijk



wordt bewust gekozen voor de uitbouw van toerisme, van aantrekkingskracht en 
ontmoetingsruimte
wordt voor het uitbouwen van het toeristische aanbod gezocht naar 
samenwerking met andere gemeenten en mogelijke andere partners 
(bijv. kunstencentrum Z33)
zijn fruit en ecologie de speerpunten van het toeristisch aanbod, maar 
wordt ook rekening gehouden met de cultuur‐historische achtergrond 
van Wellen (bijvoorbeeld de link met de Bokkenrijders)
worden rond die speerpunten initiatieven uitgebouwd en jaarlijks een groot 
evenement georganiseerd
zijn er voldoende wandelpaden en voldoende bewegwijzering – worden 
natuurgebieden en fietsgebieden met elkaar verbonden
wordt binnen het landbouwgebied een uitzichttoren gezet
worden de mooie gebouwen in stand gehouden en opgenomen in het toeristisch 
aanbod
wordt gewaakt over het behoud van (groene) bufferzones waardoor het landelijk 
karakter (en dus de toeristische aantrekkelijkheid) bewaard blijft

… speelt de gemeente haar toeristische troeven actief uit, en profileert 
ze zich als een toeristische trekpleister

Aantrek-
kelijk



investeert de gemeente in haar eigen rioleringsnetwerk

… draagt het goed onderhouden erfgoed en patrimonium bij tot de uitstraling van de 
gemeente en een kwaliteitsvolle woon‐ en leefomgeving

Aantrek-
kelijk



wordt de wekelijkse markt behouden en eventueel verder uitgebouwd
hoeft niet elk aanbod voorhanden te zijn (bijv. materialen voor doe‐het‐zelf), maar is er toch 
een voldoende divers aanbod ook voor de dagelijkse behoeften (bijv. slager)

… versterkt de gemeente het handelscentrum in functie van nieuwe 
initiatieven in handel en horeca

Aantrek-
kelijk



wordt het potentieel voor ondernemen en handel meer benut en wordt er ruimte voor 
voorzien
wordt de studie over het handelscentrum bekend gemaakt en uitgevoerd
wordt voorzien dat er bij nieuwbouw op de benedenverdieping handelsruimte kan worden 
ingericht
wordt ingespeeld op beleving en detailhandel
wordt ingespeeld op het landelijke karakter en de toeristische speerpunten (wandelen, 
fietsen, …) – zo kunnen er bijvoorbeeld speciaalzaken komen met lokale producten
wordt de ruimte van de Lidl benut voor een nieuwe supermarkt (A‐merken)

… ondersteunt de gemeente lokale handelaars en ondernemers 
(ondernemersloket, ondersteuning middenstandsverenigingen, …)

Aantrek-
kelijk



Aantrekkelijk Wellen [uit documentanalyse]

Betaalbaar wonen: 
 Sociale woningen
 Woningen voor jonge gezinnen – woonuitbreidingsgebieden – opbouw 

duurzame woongemeenschappen en mogelijkheden tot co‐housing

Beleid ruimtelijke ordening: uitwerken van een bewuste 
en samenhangende visie op het grondgebied
 Mastervisie centrum Wellen
 Zorg voor open ruimte, de kern versterken
 Ruimte voor kinderen en jongeren
 Ontwikkeling van handelszones: o.a. invulling winkelruimtes
 Ontmoetingsplekken in het openbaar domein 

Wellen toeristisch op de kaart zetten/houden
 Patrimonium en toeristische infrastructuur (wandelen, fietsen, verblijf, 

…)
 Evenementen, toeristische netwerken, …



De aantrekkelijkheid van een gemeente wordt steeds 
bepaald door verschillende factoren. Een daarvan is het 
voorzien in adequate, toegankelijke, veilige en betaalbare 
– én generatieoverschrijdende – woongelegenheid.
Een doordacht, duurzaam en toekomstgericht ruimtelijk 
beleid zal daarom tal van elementen bevatten die 
inspelen op de socio‐demografische, economische en 
technologische prognoses.
Daarnaast zal de gemeente, om haar aantrekkelijkheid 
als woon‐, leef‐ en werkomgeving, te verhogen, moeten 
inzetten op het bevorderen van toerisme, lokale 
economie en erfgoed.
Door zich als aantrekkelijke gemeente te profileren, zal 
de gemeente haar groeikansen vergroten.

Conclusie ‘Aantrekkelijk Wellen’



In een ‘Dienstbaar Wellen’, …



Containerpark
 zijn de openingsuren van het containerpark op maat van de buitenshuis werkende inwoner; zo
 worden de bezoekers aan het containerpark ook meer gespreid
 wordt 'afvaltoerisme' zoveel mogelijk ingedijkt en, indien nodig, bestraft
 passen de toezichters de tarieven steeds objectief en consequent toe
 wordt zo veel mogelijk gesorteerd, en wordt tegelijk ook aandacht besteed aan het via informatie en 

sensibilisatie voorkomen van afval

Gemeentehuis
 zijn de openingsuren van het gemeentehuis op maat van de buitenshuis werkende inwoner, bijv. via een 

extra avondopening of een maandelijkse zaterdagvoormiddagopening
 worden wegvallende maandagavondopeningen opgevangen door op een andere avond te openen
 wordt er zoveel mogelijk op afspraak en/of digitaal – mét ondersteuning voor minder digitaal vaardige inwoners –

gewerkt
 communiceert de gemeente niet alleen via Facebook, maar ook via andere kanalen, bijv. via een app (die ook 

online dienstverlening mogelijk maakt), een website die steeds up‐to‐date is, een (digitale) nieuwsbrief, ...
 bevordert de gemeente de 'computerwijsheid' van de bevolking, bijv. in samenwerking met Vormingplus Limburg
 zijn huisvuilzakken niet alleen maar in het gemeentehuis verkrijgbaar
 wordt de gemeente, indien nodig en gewenst, samen met buurgemeenten om de dienstverlening zo kwalitatief, 

toegankelijk en bereikbaar mogelijk te houden

Huis van het Kind
 zijn de openingsuren van het Huis van het Kind op maat van de buitenshuis werkende inwoner

… stemt de gemeente haar dienstverlening beter af op de wensen van de burger (ruime 
openingsuren, online dienstverlening, werken op afspraak, …)

Dienst-
baar



gebruikt de gemeente op strategische wijze het juiste communicatiekanaal op het juiste moment voor de 
juiste doelgroep (website, Facebook, infoblad, digitale nieuwsbrief, ...), bijv. wanneer het gaat over de 
communicatie over wegenwerken
gebruikt de gemeente een digitaal infobord om met de inwoners te communiceren
heeft de gemeente aandacht voor inwoners die minder vertrouwd zijn met digitale communicatie

… informeert de gemeente de burger via een uitgekiende 
communicatiestrategie (sociale media, website, infoblad, …)

Dienst-
baar



… zijn de gemeentelijke diensten vlot bereikbaar en toegankelijk, o.m. 
door een aangepaste infrastructuur

Dienst-
baar



heeft de gemeente aandacht voor adviesraden (seniorenraad, mobiliteitsraad, 
jeugd‐ en kindergemeenteraad, ...), en activeert de gemeente deze raden wanneer 
zij dreigen stil te vallen; 'steekvlamparticipatie' moet immers vermeden worden

… waakt de gemeente er over dat alle burgers – jong én oud – daadwerkelijk betrokken 
worden bij het gemeentelijk beleid (door o.m. de uitbouw van gemeentelijke 
adviesraden, inspraak‐ en participatiemomenten, ….)

Dienst-
baar



is er transparantie en duidelijkheid over het financiële beleid en de – financiële –
haalbaarheid van de lokale ambities m.b.t. bijv. projecten
wordt er intergemeentelijk samengewerkt waar dat kan en/of wenselijk is (bijv. 
waar het gaat over digitalisering)
worden inwoners betrokken bij het kerntakendebat; participatie en 
betrokkenheid leidt immers tot responsabilisering en begrip
worden administratief uitvoerbare handelingen zoveel mogelijk 
gedigitaliseerd, om een – te – zware personeelskost te vermijden
algemene opmerkingen:
 Fusies van kleinere gemeenten – al dan niet vrijwillig – lijken in de – nabije – toekomst 

onvermijdelijk. Wellen zou in dat kader de samenwerking met buurgemeenten proactief kunnen 
verkennen. Bijv. het delen van een personeelsdienst, een technische dienst, ...

 Tegelijk dient er voldoende aandacht te blijven voor de lokale binding
 Kan de huisvuilophaling via Limburg.net?

… waakt de gemeente over een transparant en evenwichtig financieel 
beleid

Dienst-
baar



Dienstbaar Wellen [uit documentanalyse]

Klantgerichtheid van de dienstverlening (externe focus)
 Bereikbaarheid van de diensten: bijv. werken op afspraak, uitbouw van de onthaalfunctie, ..
 Digitale dienstverlening: bijv. digitaal loket, zaalreservatiesysteem verbeteren, publiek WiFi‐

netwerk, …
 Communicatie met de burger: bijv. uitwerken van een communicatiestrategie, inzet sociale media, 

actualiseren van de gemeentelijke website, …
 Multifunctionele invulling van de bibliotheek (vrijetijdsloket), … 

Efficiënte, wendbare organisatie (interne focus)
 Een goed uitgewerkt HRM‐beleid

‐ Personeelskaders en personeelsinzet: o.a. personeelsformatie afstemmen op organogram en 
toekomstvisie, opleidingsmogelijkheden, bedrijfscultuur en teamspirit, introduceren 
competentiemanagement, …

 ICT‐beleid
‐ Aankoop diverse software in functie van dienstverlening: bijv. digitale handtekening, … 
‐ Aankoop diverse software in functie van een efficiëntere organisatie: bijv. software 3P, financien.net, 

…
‐ Investering in hardware: bijv. vervanging server of overstap naar cloud, aanpassen databekabeling, 

aankoop van een derde BELPIC‐pc, …

Een transparant en evenwichtig financieel beleid
Huisvesting van de diensten



Een dienstbare gemeente schept voortdurend kansen en 
voorwaarden voor haar inwoners om volwaardig te 
participeren aan het maatschappelijke leven.
Het dienstenaanbod zal daarop noodzakelijkerwijs afgestemd 
zijn, en voor iedereen vlot bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar 
en toegankelijk zijn. Het proactief communiceren en 
informeren van de inwoners is hierbij van cruciaal belang.
De interne organisatie van de gemeentelijke diensten moet 
daarop afgestemd zijn. Enkel een wendbare of  flexibele 
organisatie kan systematisch en gestructureerd inspelen op 
steeds sneller wijzigende lokale noden en behoeften.
Het financiële kader kan hierbij een beperkende factor zijn, 
maar moet steeds worden bewaakt om langetermijnambities 
te kunnen waarmaken.

Conclusie ‘Dienstbaar Wellen’



In een ‘Duurzaam Wellen’, …



maakt de gemeente werk van haar voorbeeldfunctie door een inhaalbeweging op het vlak 
van investeringen in hernieuwbare energie en energie‐efficiënte gebouwen (zonnepanelen, 
isolatie, warmtepompen, ... op/in de sporthal, De Meersche, ...)
verkent de gemeente de verschillende pistes om groene stroom op te wekken, ook de minder 
voor de hand liggende, bijv. windmolens, ...
zorgt de gemeente voor voldoende oplaadpunten met het oog op e‐mobiliteit
bouwt de gemeente een duurzaam wagenpark uit
worden fietspaden op een milieuvriendelijke manier aangelegd

… vervult de gemeente een voorbeeldfunctie door investeringen in een 
energievriendelijke gemeentelijke infrastructuur (bijv. isolatie, energievriendelijke 
verwarming, …) en hernieuwbare energie (bijv. LED‐straatverlichting, zonne‐energie, …)

Duur
-zaam



stimuleert de gemeente bijv. via premies het duurzaam bouwen en renoveren
is de gemeente sturender en strenger m.b.t. bouwvoorschriften wanneer het gaat om 
duurzaamheid (bijv. regenwaterrecuperatie, ...)
maakt de gemeente de (ver)bouwende burger attent op het belang van duurzaam bouwen 
en renoveren

… ondersteunt de gemeente burgers bij duurzaam bouwen en 
renoveren

Duur
-zaam



springt de gemeente doordacht om met het bestaande groen (bomen, beemden, ...); worden 
bomen slim gesnoeid, niet louter vanuit het oogpunt van onderhoudsgemak; elke boom 
moet immers op een andere manier gesnoeid worden
worden de juiste (klimaat)bomen geplant
is er duidelijkheid over het 'gebruik' van de beemden door bijv. wandelaar
wordt het straatbeeld zoveel mogelijk 'vergroend' en 'bebloemd'
wordt het Wellerbos hersteld/herbebost
moet de gemeente haar groene, landelijke karakter verder versterken en uitspelen

… zorgt de gemeente voor het aanplanten van duurzaam groen om de 
uitstoot van CO2 te verminderen

Duur
-zaam



(met o.m. erosiebestrijding, wateroverlast, onderhoud beemden, bloemrijke bermen, …) en 
zet de gemeente in op het onderhoud en de bescherming van het landschap (holle wegen,
bermen, ….)
wordt nagedacht over 1 meter teeltvrije zone per perceel, mits compensatie om in deze zone 
biodiversiteit toe te laten, te gebruiken om erosie te voorkomen, …
worden de bermen doordacht beheerd en gemaaid

… zorgt de gemeente voor een toekomstgericht landschapsbeheersplan

Duur
-zaam



zijn er voldoende laadpalen voor elektrische fietsen; zo kunnen ook toeristen aangetrokken 
worden
krijgen fietsen ruimte, bijv. via fietsstraten
zijn Sint‐Truiden, Genk, Tongeren, ... vlot en veilig per fiets bereikbaar

… ondersteunt/stimuleert de gemeente duurzame mobiliteit (o.m. via oplaadpunten 
voor auto’s en fietsen, deelmobiliteit, openbaar vervoer, belbussen, …)

Duur
-zaam



neemt de gemeente initiatieven om het sluikstorten te bestrijden en sensibiliseert de 
gemeente de burger rond het sorteren van afval en het tegengaan van zwerfvuil
bewaakt de gemeente de netheid van velden en veldwegen
sensibiliseert en responsabiliseert de gemeente de inwoners om de eigen gemeente, tuin, 
weide, ... net te houden
stimuleert de gemeente initiatieven met het oog op recyclage en hergebruik 
(bijv. repair café, ...)
zijn er voldoende vuilnisbakken, bijv. aan de ingangen van de beemden
wordt streng opgetreden tegen sluikstorten (camerabewaking, GAS‐boetes, ...) – soms 
lijkt het te veel op gedoogbeleid

… neemt de gemeente initiatieven om het sluikstorten te bestrijden en 
sensibiliseert de gemeente de burger rond het sorteren van afval en het 
tegengaan van zwerfvuil

Duur
-zaam



Duurzaam Wellen [uit documentanalyse]

Energievriendelijke gemeentelijke infrastructuur
 Beheersplan gebouwen met een investeringsprogramma rond duurzaamheid en 

energievriendelijke renovatie
 Straatverlichting verduurzamen door te investeren in LED‐verlichting

Sensibiliseringacties naar stakeholders i.v.m. milieu en duurzaamheid
Ondersteunen van burgers bij energiebesparing: 

 Subsidiëring: o.a. subsidie voor dak‐ en zolderisolatie, hemelwaterputten, infiltratiebekkens, …
 Stimuleren en ondersteunen van groepsaankopen
 Info aan burgers i.v.m. bouwen en renoveren – infopunt gemeente

Aanplanten van duurzaam groen om de CO2‐uitstoot te verminderen 
(klimaatbomen, …)
Realiseren van infrastructuur voor duurzame mobiliteit:

 O.a. oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s

Opmaak en uitvoering van een landschapsbeheersplan:
 O.a. erosiebestrijdingsplan, onderhoud beemden, bloemrijke bermen, …

Aanpak zwerfvuil
Aandacht voor dierenwelzijn



De lokale overheid zal steeds meer ter verantwoording 
worden geroepen inzake duurzaamheid en innovatie. Het is 
aangewezen hier als gemeente dan ook volop op in te zetten.
De voortrekkersrol kan op verschillende wijzen worden 
ingevuld. Door investeringen in energiezuinige gemeentelijke 
infrastructuur. (Investeringen die tegelijk een 
kostenbesparend effect hebben.) Maar ook door haar 
inwoners aan te zetten tot duurzaam en energievriendelijk 
bouwen en verbouwen. Of door duurzame (deel)mobiliteit 
bovenaan de agenda te plaatsen.
Daarnaast zal een ook doordacht landschapsbeheer steeds 
belangrijker worden, om de kwaliteit van de woon‐ en 
leefomgeving te handhaven of te verbeteren.

Conclusie ‘Duurzaam Wellen’



In een ‘Vlot Wellen’, …



wordt transitverkeer vermeden in samenwerking met andere gemeenten
is er voldoende controle op transitverkeer
wordt ingezet op fietsstraten die goed worden onderhouden
zijn er voldoende zebrapaden
is er in de Schoolstraat éénrichtingsverkeer
wordt nagedacht over de inrichting van een City Depot waardoor leveringen in het 
centrum niet meer per vrachtwagen hoeven te gebeuren
wordt nagedacht over de toekomst van het bedrijvencentrum in de Bodemstraat dat 
momenteel erg slecht ontsloten is

… is een goed uitgewerkt en voldoende actueel mobiliteitsplan voor de 
gemeente een prioriteit

Vlot



is er een actief handhavingsbeleid en zijn er snelheidscontroles
zijn er oplichtborden die automobilisten attent maken op de snelheid waarmee ze rijden
is er traag éénrichtingsverkeer in bijvoorbeeld de Bliemenstraat
wordt ingezet op een veilige schoolomgeving en veilige wegen naar bijv. sportaccomodatie
worden trage wegen ontwikkeld die een verkorte verbinding of doorsteek vormen 
tussen 2 punten
worden alle wegen bekeken in functie van de zwakke weggebruiker zonder andere 
weggebruikers te verdrukken
waakt de gemeente er over dat de zwakke weggebruiker de geboden mogelijkheden ook 
daadwerkelijk benut

… besteedt de gemeente bijzondere aandacht aan verkeersveiligheid 
(handhaving, snelheidsremmers, veilige schoolomgeving, …)

Vlot



is fietsbeleid een absolute prioriteit
wordt een ecologisch beleid gevoerd door in te zetten op fietsbeleid
worden trage wegen open gemaakt en hersteld
worden fietsstraten voorzien
zijn er veilige oversteekplaatsen
vervangen volwaardige, veilige en goed onderhouden fietspaden de fietssuggestie‐
stroken
bouwt de gemeente het netwerk van trage wegen verder uit

… investeert de gemeente in fietsbeleid (fietsverbindingen, 
fietsparkings, fietssuggestiestroken, …)

Vlot



Vlot Wellen [uit documentanalyse]

Deelmobiliteit
 O.a. deelwagens, deelfietsen, …
 Openbaar vervoer en belbussen

Netwerk trage wegen
 Verder uitbouwen, toegankelijkheid voetwegen, …

Fietsbeleid
 Fietsverbindingen – fietssnelwegen – fietssuggestiestroken – aanleg fietsparkings

Verkeersveiligheid
 Handhavingsbeleid
 Inrichting wegen (o.a. snelheidsremmend karakter)
 Veilige schoolomgevingen

Mobiliteitsplan uitwerken
 Zwaar verkeer ontmoedigen
 Economische mobiliteit: o.a. bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor zwaar 

vervoer zonder overlast voor de gewone weggebruiker



De mogelijkheid om zich vlot en (verkeers)veilig 
doorheen de gemeente te bewegen is van groot belang 
voor het welbevinden van de inwoners. Mobiliteit is 
cruciaal om sociale contacten met familie, buren en 
vrienden te onderhouden, om betrokken te blijven bij het 
‘leven’, en deel te nemen aan het maatschappelijk 
gebeuren. Een goed uitgewerkt en actueel 
mobiliteitsplan is hiervoor een absolute voorwaarde.
Duurzame mobiliteit veronderstelt inzet op o.m. 
fietsbeleid, trage wegen, …
Een adequaat handhavingsbeleid moet een onderdeel 
zijn van het mobiliteitsplan.

Conclusie ‘Vlot Wellen’





In een laatste ronde werd aan de aanwezigen mogelijkheid geboden om suggesties, 
voorstellen, aanbevelingen te doen rond zaken die zij belangrijk vinden maar die niet 
vervat waren in de werven en/of stellingen

Fusie
 i.v.m. de mogelijkheden tot fusioneren (mogelijk verplicht) moeten nu al de eerste 

samenwerkingsverbanden worden opgezet in de meerjarenplanning
 schaalvergroting in een samenwerkingsverband kan al een aanzienlijke meerwaarde opleveren 

op het vlak van dienstverlening (IT, onderhoud, …) zonder noodzakelijk te fusioneren
Daadkracht
 het beleid moet snel op de bal spelen, daadkrachtig zijn, niet talmen
Een goed financieel beleid
 de gemeente moet elke euro twee keer omdraaien en zaken die goedkoop kunnen worden 

gerealiseerd ook daadwerkelijk goedkoop uitvoeren
Bewaken van het landelijk karakter
 Wellen doet het goed! Wellen moet een landelijke gemeente zijn en blijven
Werken vanuit een lange termijn visie
 het is belangrijk om een lange‐termijn‐visie voor Wellen te ontwikkelen: stedenbouwkundig, 

leefbaarheid, … waarbij de aantrekkelijkheid van de gemeente behouden blijft

Bijkomende aanbevelingen uit de klankbordsessie





BIJLAGEN FASE 1 PARTICIPATIETRAJECT 

 

Bijlage 1  Documentatie ’t Bokje 

Bijlage 2  Documentatie Wandelclub 

Bijlage 3  Documentatie volleybalclub Wevoc 

Bijlage 4  Documentatie gezinsbond 

Bijlage 5  Documentatie KVK Wellen 

Bijlage 6  Documentatie KSA Wellen 

Bijlage 7  Documentatie Buurtcomité Broekstraat 

Bijlage 8  Documentatie Wellense Middenstand 

 















Overzicht knelpunten Trage Verbindingen – Gemeente Wellen

Leeswijzer:

In het onderstaande overzicht wordt een oplijsting gemaakt van ontbrekende en/of verdwenen trage verbindingen binnen de Gemeente Wellen. Naast deze selectie van verdwenen en/of ontbrekende trage verbindingen zijn er
daarnaast nog tal van andere voetwegen die in onbruik zijn geraak of zijn verdwenen, maar waarvan het herstel ons inziens vandaag minder prioritair om een globaal trage wegennet in Wellen te realiseren.

Het is geenszins de bedoeling om deze trage verbindingen precies op dezelfde plek als de verdwenen voetweg te realiseren. Uiteraard kan er in overleg met de betrokken stakeholders steeds gezocht worden naar alternatieve
verbindingen die hetzelfde doel bereiken.

In de onderstaande tabel werd gebruik gemaakt van onder meer de Atlas der buurtwegen. Gezien er geen databank van afgeschafte voetwegen openbaar raadpleegbaar is van de gemeente Wellen kon niet geverifieerd worden of een
aantal van deze voetwegen niet definitief zijn afgeschaft.

Gehanteerde kleurencodes:

- Rood: verdwenen voetweg (volgens de Atlas der Buurtwegen) binnen de gemeentegrenzen

- blauw: verdwenen voetweg (volgens de Atlas der Buurtwegen) binnen de gemeentegrenzen

- Geel: alternatieve, verbinding (geen officiële voetweg volgens de Atlas der Buurtwegen)

Knelpunt Er ontbreekt en veilige en voetgangersverbinding tussen de Bosstraat/Zaal sportpark en Printhagen. Nu is deze enkel bereikbaar via Houtstraat/Langenakkerstraat/Vinckeroyestraat



Oplossing Sentier 144 Verdwenen tussen Chemin 60 en Langenakker. Deze sentier terug openstellen lijkt de makkelijkste oplossing om de Houtstraat/Langenakker/Vinckeroyestraat te vermijden.

Sentiers 104 en 144 grotendeels verdwenen tussen Langenakker en grens Kortessem. Geel gemarkeerde zone (Sentier 104) herstellen lijkt op het eerste zicht de makkelijkste oplossing.



Knelpunt Verbinding tussen tussen Bosveld  en zaal Sportparkt ontbreekt. Op dit ogenblik is het Sportpark vanaf noordzijde enkel bereikbaar via Bosstraat of Langenakker



Oplossing Sentier 62 terug herstellen tussen chemin 60 en chemin 63



Knelpunt Vanaf zaal Sportparky is Kukkelberg/Vrolingen enkel bereikbaar via de Rode Kruisstraat / Herstalstraat of via de Langenakker / Loystraat / Zonneveldweg / fietsverbinding.
Steeds passage via relatief drukke of minder aantrekkelijke wegen



Oplossing Sentier 141 terug herstellen tussen de aansluiting met de  Loystraat en de fietsverbinding (Chemin 7)

Chemin 59 verdwenen vanaf Zonneveldweg (weide) en Sentier 141



Alternatief: Verbinding creëren tussen kop Langenakker en Chemin 7. Zoekzone nieuwe voetweg werd geel gemarkeerd). Relatief makkelijk te realiseren indien akkoord met eigenaar grote
weide.



Knelpunt Vanaf zaal Sportpark weinig mogelijkheden om het centrum op een autoluwe en verkeersveilige en aantrekkelijke manier te bereiken. Eén van deze wegen kan zorgen (via Rode Kruisstraat) voor
een autoluwe verbinding tussen het sportpark en het centrum. Geel gemarkeerd zone zou alternatief kunnen zijn om bestaande veldweg te bereiken.

Oplossing Chemin 93 / Sentier 142/143 quasi volledig verdwenen. Alternatief is de gele route door te trekken/te verbinden met de Herstalstraat of de Zonneveldweg.





Knelpunt Geen autoluwe verbinding tussen Vrolingen en het centrum.
Oplossing Verbinding creëren langsheen wachtbekken Nutsstraat-Zangstraat.



Knelpunt Omgeving Buls naar jeugdheem enkel mogelijk via Bosstraat en Bodemstraat.

Verlengen Ildervelstraat tot aan wandelpad beemd (chemin 60)



Knelpunt Alternatieve weg tussen Alken/Bos en Maupertuus ontbreekt



Sentier 148 herstellen Noordelijk + zuidelijk deel tov Russeltveldweg





Knelpunt Alternatieve verbinding tussen Maupertuus  & centrum via Hererstraat ontbreekt
Oplossing Sentier 148 herstellen. Deze is grotendeels aanwezig. Klein stukje niet toegankelijk (over akker). Alternatieve passage geel gemarkeerd. (verwilderde boomgaard)



Knelpunt Veilige en mooie wandelverbinding tussen kop Zangstraat en Hagebroekstraat (via Vogeleinde) ontbreekt



Oplossing Sentier 138  & 136 (zuid) herstellen tussen Kortessemstraat (Kop Zangstraat) en Vogeleinde



Knelpunt Afkortingsweg ontbreekt tussen Hagebroekstraat en Kalverstraat.



Oplossing Sentier 131/ 180 herstellen. Alternatief mogelijk via geel gemarkeerde zone (bosstrookje + wachtbekken Kalverstraat)



Knelpunt Aangenamen verbinding tussen ulbeek & Alken ontbreekt



Oplossing Sentier 28 herstellen



Knelpunt Geen verbinding tussen de  Nieuwstraat en Beurs



Oplossing Sentier 25 herstellen



Knelpunt Verbinding grens Alken richting Russelt is mogelijk



Oplossing Chemin 76 herstellen, zodanig dat deze terug aansluit op Chemin 76



Knelpunt Verbinding tussen Russelt & bodem ontbreekt



Sentier 152 herstellen





Wandelsportvereniging
Wellense Bokkerijders vzw
Verwachtingen (sport)beleid legislatuur 2019 - 2024



Introductie
• Actief als vereniging sinds 1976
• Ca. 250 leden

• Momenteel voornamelijk oudere leden
• Zeer toegankelijk, democratische prijzen & mogelijk voor iedereen

• Lidgeld: € 12/jaar
• Deelname tocht: €1.10/tocht

• Organisatie van 7 wandeltochten per jaar
• Ca. 6000 deelnemers op jaarbasis
• Max 1700 deelnemers/tocht met deelnemers vanuit heel België (en

buurlanden)
• Afstanden tussen 4 (     ) en 25 km met verplichte rustpunten (om de 6-8 km)

WSV Wellense Bokkerijders vzw



Huidige ervaring

• Positieve medewerking met gemeentelijke diensten afgelopen jaren
• Subsidiebeleid
• Goed initiatief om verenigingen als klankbord te gebruiken

WSV Wellense Bokkerijders vzw



Verwachtingen - Doelpubliek
• Momenteel verouderend deelnemerspubliek (50+ tot 90+) in Limburg

• In beweging blijven
• Positieve effecten op gezondheid
• Sociale verbondenheid

• Jeugd op zoek naar wandelingen in natuur (niet verhard) & lange afstanden
• Momenteel langere afstanden ca. 30% van (langere) parcours langs straten door

afgesloten trage wegen
• Organisatie duur door rustpunten buiten gemeente

Þ Actief beleid van de gemeente in het stimuleren van wandelsport voor alle leeftijden.
Þ Methodiek: verenigingen aan bod laten komen in gemeentelijk magazine ‘Wild van

Wellen’
Þ Budgetvriendelijke actie

WSV Wellense Bokkerijders vzw



Verwachtingen - Organisatie

• Vertrek- en aankomstzaal
• Meerjarenkalender Wandelsport Vlaanderen
• Beperkte startplekken i.f.v. aantal deelnemers (De Meersche / Zaal sportpark)
• Te beperkt reservatiesysteem

Þ Aangepast reservatiebeleid voor organisaties die via meerjarenkalender
gekoppeld zijn aan overkoepelende organisatie

Þ Methodiek: reserveringsplatform verenigingen uitbouwen
Þ Impact op budget: neutraal

WSV Wellense Bokkerijders vzw



Verwachtingen - Organisatie

• Parkeren vertrek- en aankomstzaal
• 1000 - 1700 deelnemers per tocht
• 450 – 570 auto’s per tocht. 2/3 voormiddag
• Centrum: Zeer beperkte parkeermogelijkheden

• Soms gevaarlijke toestanden in de Molenstraat
• Zaal sportpark: Moeilijk combineerbaar samen met KVK

Þ Actief meedenken van politiediensten naar alternatieven, bv.
eenrichtingsverkeer & dwarsparkeren in de Molenstraat  (rekening houdend
met veiligheid)

Þ Impact op budget: neutraal

WSV Wellense Bokkerijders vzw



Verwachtingen - Organisatie
• Rustpunt

• (Nog) beperktere accommodatie (Enkel zaal Sportpark). Noodzaak om buiten
gemeente rustpunt in te richten

• Ulbeek quasi niet bereikbaar, gezien geen geschikte accommodatie rustpunt
• Bij organisatie langere afstanden (i.f.v. aantrekken jonger publiek)

• meerdere controlepunten nodig buiten gemeente
• niet rendabel als gevolg van duurdere huur zalen)

Þ Bijkomende accommodatie in Ulbeek die geschikt is als rustpunt (min. 80-tal
zitplaatsen)

Þ Impact op budget: --
Þ Eventuele samenwerking met naburige gemeenten om accommodatie tegen

verlaagd tarief te kunnen huren
Þ Impact op budget: -

WSV Wellense Bokkerijders vzw



Verwachtingen - Wandelpaden
• Uitgangspunt: Ca. 6000 deelnemers zijn toeristische ambassadeurs

voor Wellen
• Door inname, in onbruik geraken & afsluiten trage wegen slechts beperkte

variatie in parcoursen mogelijk
• Regelmatig problemen op parcours bij gebruik van weinig gebruikte trage

wegen
• Selectie niet toegankelijke trage wegen die cruciale verbindingen vormen in

Wellen

Þ Actief beleid van gemeente om in samenwerking & overleg met eigenaars
trage wegen/ verbindingen terug open te stellen (of alternatief uit te werken)

Þ Reactiveren samenwerking met Trage Wegen
Þ Impact op budget: -
Þ Voornamelijk vooral veel inzet, overleg,… vergen

WSV Wellense Bokkerijders vzw



WSV Wellense Bokkerijders vzw



Verwachtingen - Toegankelijkheid

• Verhard parcours voor rolstoel/kinderwagens
• Momenteel steeds stratencircuit (soms zelfs zonder voetpaden!!!)

Þ Semi/deels verharde & attractieve wandelpaden ook voor mindervaliden /
kinderwagens

Þ Impact op budget: -

WSV Wellense Bokkerijders vzw


































