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BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 29 APRIL 2016 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman 
Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, 
raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Sandra Jans, gemeenteraadslid 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
1. Kennisname lijst overheidsopdrachten periode 18/01/2016 tot en met 07/03/2016 
 
Er wordt kennis genomen van de lijst van overheidsopdrachten gegund van 18/01/2016 tot en met 
07/03/2016. 
 
 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
2. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN LIMBURG (I.G.L.) - 
WERKINGSTOELAGE 2016 - VOORSCHOT T.B.V. € 1.202,53 
 
Er wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2016 aan I.G.L. een voorschot t.b.v. € 1.202,53 te 
voorzien als tussenkomst in de werkingskosten. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
3. Aquafinproject 21.008 collector Berlingen - samenwerkingsovereenkomst prioritaire 
werken gemeente Wellen en Aquafin 
 
Aquafin zal in uitvoering van het investeringsprogramma/optimalisatieprogramma 2007 volgende 
werken uitvoeren: projectnummer 21.008B - collector Berlingen. 
Gemeente Wellen kan, ter gelegenheid van de aanleg van deze collector de omgeving van de kerk 
van Berlingen verfraaiien en voetpaden langs het tracé van de collector aanleggen. 
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Indien gemeente Wellen deze werken wenst uit te voeren, dient er een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Aquafin in toepassing van art. 35 van de 
wet van 15 juni 2006, waarbij Aquafin NV zal optreden als opdrachtgevend bestuur. 
 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

eenparig aangenomen 
 

4. Aquafinproject 21.008 Collector Berlingen - addendum bij de overeenkomst van 3 
november 1998 omtrent de studie van het Aquafin-project 21.008 
 
Aquafin zal in uitvoering van het investeringsprogramma/optimalisatieprogramma 2007 volgende 
werken uitvoeren: projectnummer 21.008B - collector Berlingen. 
Gemeente Wellen kan, ter gelegenheid van de aanleg van deze collector de omgeving van de kerk 
van Berlingen verfraaiien en voetpaden langs het tracé van de collector aanleggen. 
 
Aquafin heeft de studieopdracht voor dit project toevertrouwd aan SWECO (overeenkomst van 3 
november 1998 omtrent de studie van het Aquafin-project 21.008) 
Gemeente Wellen dient, in toepassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente 
Wellen en Aquafin, de studieopdracht eveneens toe te vertrouwen aan SWECO. 
 
Goedkeuring addendum studieovereenkomst 

eenparig aangenomen 
 

5. VMM - project L216044 - projectmanagement ikv riopact-overeenkomst 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft het tweede, derde en vierde kwartaalprogramma 2016 
bekend gemaakt met betrekking tot de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en 
KWZI's. 
Bij besluit van Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw houdende vaststelling van het 
subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele 
waterzuiveringsinstallaties voor het tweede, derde en vierde kwartaalprogramma 2016, wordt 
volgende vastgesteld: 
1)Programma 2016 - kwartaal 2 tem 4: voor project L26044 - gemeentelijke werken i.k.v. AQF-
project 'collector Kleine Herk fase 1' - dienstriolering voor aansluiting van 17 woningen langs 
achterkant van Steenweg op Vrolingen vanaf Zangstraat: vastlegging van 146.000 €  
2)Programma 2017-2020: voor project Ulbeek 531.161 €. 
 
Voor projecten die opgenomen worden in het definitieve gedeelte  van het tweede, derde en vierde 
kwartaalprogramma 2016 dienen voorontwerpdossiers ingediend te worden uiterlijk op 09.11.2016. 
Het is aangewezen het volledige projectmanagement van het project L216044 via riopact te laten 
verlopen ikv de riopact-overeenkomst. 
 
Goedkeuren projectmanagement ikv riopact 

eenparig aangenomen 
 

6. Samenwerkingsovereenkomst tussen CVBA Kleine Landeigendom en gemeente Wellen 
met het oog op het realiseren van 4 koopwoongelegenheden en een gemeenschapslokaal te 
Wellen, Dorpsstraat 27B - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 
 
In uitvoering van de overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod goedgekeurd in 
gemeenteraadszitting van 31.01.2014, ligt heden een samenwerkingsovereenkomst voor ter 
goedkeuring tussen cvba Kleine Landeigendom en gemeente Wellen om de bouw te realiseren van 
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4 koopwoongelegenheden en een gemeenschapslokaal te Wellen, Dorpsstraat 27B, kadastraal 
gekend onder 1ste afdeling Wellen, sectie D nrs 913c en 977K. 
In deze samenwerkingsovereenkomst verleent gemeente Wellen volmacht aan cvba Kleine 
Landeigendom voor de realisatie van het betreffende project. 
 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst CVBA kleine landeigendom 

eenparig aangenomen 
 

7. Aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen: reglementering op de 
ruilverkavelings- en veldwegen betreffende de ruilverkaveling “Jesseren”. 
 
Het is wenselijk om, met het oog op het toenemend sluipverkeer op de grensoverschrijdende 
ruilverkavelingswegen en andere smalle wegen in de buitengebieden en het bijgevolg, met het oog 
op de verkeersveiligheid, op deze wegen het verkeer te beperken. 
De ruilverkavelings- en veldwegen worden ingedeeld bij de gemeentewegen; 
Gemeente Wellen is eigenaar van een klein stukje ruilverkavelingsweg ter hoogte van N76 
Kortessem -  Borgloon, ter hoogte van 'de koperen tip' aan de zijde van Gors-Opleeuw. 
Om de verkeersveiligheid aldaar te verzekeren, is het nodig de gepaste verkeerssignalisatie te 
voorzien. 
 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 

eenparig aangenomen 
 

 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
8. Aankoop van gieters met beveiligingsslot op alle Wellense begraafplaatsen. 
 
Gemeenteraadslid  Stijn Vandersmissen dient een agendapunt ingediend houdende een voorstel tot 
aankoop van gieters met beveiligingsslot op alle Wellense begraafplaatsen. 
 
Goedkeuring aangepast voorstel aankoop gieters voor kerkhoven 

eenparig aangenomen 
 

9. PG Leader Haspengouw : jaarverslag en jaarrekening 2015 - goedkeuring 
 
De jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw 
worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 

eenparig aangenomen 
 

 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
10. Algemene vergadering van Inter media op 3 mei 2016 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
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- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de algemene vergadering van Inter 
media van 3 mei 2016 
 
eenparig aangenomen 

 
11. Algemene vergadering van Inter energa op 17 mei 2016 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de algemene vergadering van Inter 
energa van 17 mei 2016 
 
eenparig aangenomen 

 
12. Gemeenteraad 25.03.2016 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 25 maart worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
eenparig aangenomen 

 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:45 uur. 
 


