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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE 18/01/2016 TOT EN MET 
07/03/2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen  18/01/2016 tot en met 07/03/2016 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
 
Art. 1: De gegunde overheidsopdrachten van 18/01/2016 tot en met 07/03/2016, meer bepaald: 

1) levering meubilair zaal De Meersche 
2) levering bouwmaterialen voor kleedkamers domein Maupertuus 
3) levering vouwstoelen 

 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 2: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN LIMBURG (I.G.L.) - 
WERKINGSTOELAGE 2016 - VOORSCHOT T.B.V. € 1.202,53 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 10.02.2016 houdende de aanvraag tot het bekomen van 
het voorschot van de tussenkomst in de werkingskoten. 
 



 

Overeenkomstig met artikel 42quarter van de gecoördineerde statuten wordt er jaarlijks een 
voorschot op de werkingstoelage gevorderd.  Dit voorschot bedraagt 90% van de werkingstoelage 
van het voorbije jaar.  Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële bevolkingscijfers per 1 
januari 2016 gepubliceerd zijn en de Algemene Vergadering tijdens zijn vergadering van 23 juni 
2016 het bedrag per inwoner definitief zal hebben vastgesteld. 
 
Juridische grondslag 
De beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg. 
 
De statuten van deze Intercommunale Maatschappij. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het voorstel op de werkingskosten 2016 is gelijk aan 90% van de werkingskosten 2015 (€ 1.344,70) 
of een bedrag van € 1.202,53. 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget : € 1.700,00 - Kost voorschot : € 1.202,53 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 01 Algemeen Bestuur 

Registratiesleutel 64930000/091100 Tussenkomst werkingskosten IGL 

Visum Niet van toepassing 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 10.02.2016 en art. 42quarter van de statuten zal 
de gemeente Wellen tussenkomen voor een bedrag van € 1.202,53 als voorschot op de 
werkingskosten 2016, zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar. 
 
Art. 2 Deze toelage zal aangerekend worden op 
- beleidsveld : 091100 - Diensten en voorzieningen met een handicap 
- algemene rekening : 64930000 
van het budget 2016 en zal gestort worden op de bankrekening Belfius - GKCCBEBB, BE87 0910 0081 
1694 
 
Art. 3 De Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg - I.G.L. - zal deze 
toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de bepalingen van haar statuut en zal hiervan 
verantwoording geven binnen 4 maanden na het boekhoudkundig jaar. 
 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 



 

PUNT 3: AQUAFINPROJECT 21.008 COLLECTOR BERLINGEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
PRIORITAIRE WERKEN GEMEENTE WELLEN EN AQUAFIN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aquafindossier collector Berlingen 21.008 - overleg tussen Aquafin en gemeente Wellen dd. 
22.02.2016 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Wet 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten 
 
Toelichting (feiten en context) 
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 verfraaien en voetpaden langs het tracé van de collector aanleggen. 
 
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.  
De geplande werken en de opdracht dienen in het algemeen belang samengevoegd te worden. 
 
Allen partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en zullen 
hiervoor tijdig de financiële middelen vrijmaken. 
 
De opdracht voor de studie en het ontwerp van de werken is door Aquafin toevertrouwd aan 
SWECO (voorheen Libost groep NV).  
Partijen komen overeen dat gemeente Wellen tevens, middels een addendum aan de 
overeenkomst tussen SWECO en Aquafin, de opdracht van studie eveneens toewijst aan SWECO. 
 
De opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp en veiligheidscoördinatie-realisatie is door 
Aquafin toevertrouwd aan ALSACO.  
In voorkomend geval zal, voor wat betreft de opdracht veiligheidscoördinatie-ontwerp en 
veiligheidscoördinatie-realisatie, gemeente Wellen tevens, middels een addendum aan de 
overeenkomst tussen ALSACO en Aquafin, deze opdrachten toewijzen aan ALSACO. 
 
Aquafin staat als opdrachtgevend bestuur in het voeren van de gunningsprocedure voor wat de 
aanneming van werken betreft.  
De aanneming is één ondeelbaar geheel. Alle werken worden toevertrouwd aan de voordeligste 
regelmatige inschrijver voor de totaliteit der werken (de verschillende delen samen).  
 
Argumentatie 
Samenwerken met Aquafin i.k.v. project 21.008 biedt de mogelijkheid om de verkeersveiligheid te 
vergroten middels aanleg van een voetpad. 
Samenwerken biedt tevens de mogelijkheid om bepaalde verfraaiingswerken uit te voeren in de 
omgeving van de kerk van Berlingen. 
Voor dit project zijn momenteel nog geen middelen voorzien in het budget. 



 

De nodige middelen dienen voorzien te worden bij budgetwijziging, zowel wat betreft kostprijs van 
de uitvoering van de werken (timing: 2017)  als wat betreft de studiekosten (timing: 2016) 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet Voorzien in budget voor werken: 0 € 
Geraamde kost gemeentelijk aandeel werken: 95.000 € 

Beleidsdoelstelling 001.005 

Actieplan 001.005.001 

Actie 001.005.001.006 heraanleg voetpaden en verfraaiingswerken 
omgeving kerk Berlingen bij het tracé van het Aquafinproject 21.008 
Collector Berlingen 

Beleidsdomein woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 020031/22400007 

Investeringsenveloppe P-IE/87 voetpaden en verfraaiing aan kerk Berlingen 

Visum nog niet nodig 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  

• Aquafin zal dit jaar gescheiden riolering in Berlingen aanleggen - men wil dit project zo snel 
opstarten omwille van wijzigende regelgeving 

• Aquafin wil voor einde mei lastenboek publiceren   
• Aquafin heeft de gemeente gecontacteerd met de vraag of men in kader van dit project 

eventuele verfraaiingswerken wil uitvoeren op het traject 
• Gezien de vooropgestelde timing van Aquafin, dient de gemeente snel te beslissen  
• Gemeente heeft gevraagd of er een voetpad kan aangelegd worden (kan aan de kant van 

de kerkmuur) 
• Gemeente heeft gevraagd omgeving rond kerk te verfraaien 
• Gemeente heeft gevraagd verkeersremmende maatregel te nemen 
• Gemeente heeft gevraagd iets te doen rond de bron d.m.v. een kleinschalig project om 

aan te tonen dat er vroeger iets rond water was  
• Vandaag ligt de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de overeenkomst met het 

studiebureau voor ter goedkeuring - er liggen nu geen concrete plannen voor ter 
goedkeuring 

• waarschijnlijk zal er einde mei een infovergadering worden georganiseerd 
Dhr. Stijn vandersmissen:  

• zal de elektriciteit ondergronds worden gebracht? 
Dhr. Johan Cabergs: 

• er is offerte gevraagd om dit ondergronds te brengen - offerte is nog niet ontvangen 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• dit is een unieke kans om straatbeeld van Berlingen te wijzigen 
• hij vindt dat het totaal concept moet bekeken worden om iets moois te maken van de 

straten 
Mevr. Els Robeyns: 

• omgeving rond kerk wordt geaccentueerd 
• men zal beginnen aan de kruising met de Muggenstraat - dit betekent dat de eerste 10 

huizen van de Berlingenstraat niet aangesloten zullen worden op de gescheiden riolering  
• dit is een beslissing van Aquafin waar de gemeente niets aan kan wijzigen 

Dhr. Johan Cabergs:  
• Ook een fietspad kan niet - er is te weinig ruimte 

 



 

BESLUIT: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt principieel beslist volgende werken uit te voeren in Berlingen, in samenwerking met 
Aquafin ikv project 21.008: 

• aanleg voetpaden 
• verfraaiing omgeving kerk Berlingen 

 
Art. 2 De samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen gemeente Wellen en Aquafin 
project 21.008B wordt goedgekeurd  
 
Art. 3 De nodige middelen voor dit project worden voorzien bij eerstvolgende budgetwijziging. 
 
 
PUNT 4: AQUAFINPROJECT 21.008 COLLECTOR BERLINGEN - ADDENDUM BIJ DE OVEREENKOMST 
VAN 3 NOVEMBER 1998 OMTRENT DE STUDIE VAN HET AQUAFIN-PROJECT 21.008 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aquafindossier collector Berlingen 21.008 - overleg tussen Aquafin en gemeente Wellen dd. 
22.02.2016 en 21.03.2016 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Wet 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten 
 
Toelichting (feiten en context) 
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 verfraaien 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. 
Dit kan middels toevoegen van een addendum aan de overeenkomst van 3 november 1998 
omtrent de studie van het Aquafin-project 21.008. 
 
De werken die gemeente Wellen wenst uit te voeren zijn samenhangend met de geplande werken 
in opdracht van Aquafin. 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet Voorzien in budget voor werken: 0 € 
Geraamde kost gemeentelijk aandeel werken: 
95.000 € 



 

Beleidsdoelstelling 001.005 

Actieplan 001.005.001 

Actie 001.005.001.006 heraanleg voetpaden en 
verfraaiingswerken omgeving kerk Berlingen bij 
het tracé van het Aquafinproject 21.008 
Collector Berlingen 

Beleidsdomein woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 020031/22400007 

Investeringsenveloppe P-IE/87  

 
BESLUIT: Goedkeuring addendum studieovereenkomst 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het addendum bij de overeenkomst van 3 november 1998 omtrent de studie van het Aquafin-
project 21.008, af te sluiten tussen Aquafin NV, ontwerper Sweco en gemeente wellen wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2 De nodige middelen voor dit project worden voorzien bij eerstvolgende budgetwijziging. 
 
 
PUNT 5: VMM - PROJECT L216044 - PROJECTMANAGEMENT IKV RIOPACT-OVEREENKOMST 
DE RAAD, 
 
De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief VMM bekendmaking tweede, derde en vierde kwartaalprogramma 2016 voor de aanleg en 
verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI's 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Besluit gemeenteraad dd. 25.11.2011 en 24.02.2012 inzake RioAct 
Gemeenteraadsbesluit van 22.12.2015 inzake goedkeuring meerjarenplan 2014 – 2019 en het 
budget 2016  
Gemeenteraadsbesluit van 22.12.2015 tot bepaling van de opdrachten die nominatief in het 
budget 2016- beleidsnota 2016 met detail artikels voorzien zijn, en waarvoor het bepalen van de 
wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het college 
Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 
25.06.2006, inzonderheid artikel 35 
 
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15.07.2011; 
Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 



 

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. 
 
De kosten voor het volledige project worden geraamd op 218.066 €: 

• 146.000 €: geraamde aannemingskost 
• 72.066 €: geraamde kost van alle projectgerelateerde kosten zoals studiebureau, 

veiligheidscoördinatie, verzekering, werfproeven, werftoezichter, projectcoördinatie, 
grondonderhandelingen (17 percelen), afkoppelingsdeskundige (17 percelen), 
afkoppelingswerken privaat domein (excl. 600 € tlv gemeente als subsidietussenkomst), 
keuringen afkoppelingen privaat domein (17 percelen) 

 
De kosten dienen vermoedelijk lastens het budget van 2016, 2017 en 2018 gelegd te worden als 
volgt: 

• 2016: 6.137 € 
• 2017: 29.120 € 
• 2018; 182.809 € 

 
Argumentatie 
Het is aangewezen de opdracht voor het volledige projectmanagement via riopact te laten verlopen, 
teneinde tijdig en uiterlijk op 09.11.2016 een voorontwerpdossier in te dienen bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 
De middelen dienen te worden voorzien bij budgetwijziging 
 
 
Gewone beleidsdoelstellingen 
uitgaven  

kosten 2016: 6.137 € 
2017: 29.120 € 
2018: 182.809 € 

 
ontvangst 

subsidie VMM 146.000 € 

 



 

BESLUIT: Goedkeuren projectmanagement ikv riopact 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het volledige projectmanagement en de realisatie  voor het project L216044 houdende 
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, wordt, 
in kader van de riopact-overeenkomst toegewezen aan riopact 
 
Art. 2:  Aan Riopact wordt de opdracht gegeven een voorontwerp voor betreffend project in te 
dienen bij de VMM uiterlijk 09.11.2016 
 
Art. 3: De uitgaven worden voorzien als volgt bij wijziging meerjarenplan 2014_2019 en bij 
budgetwijziging 2016 

• 2016: 6.137 € 
• 2017: 29.120 € 
• 2018: 182.809 € 

 
 
PUNT 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 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Nood aan realisatie van een sociaal woonaanbod in gemeente Wellen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Grond- en Pandendecreet van 27.03.2009 en in werking getreden op 01.09.2009, inzonderheid 
artikel 4.1.1 en volgende inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod 
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de 
realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria 
voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets van 10.11.2011 
Gemeenteraadsbesluit dd. 31.01.2014 houdende goedkeuren van de overeenkomst realisatie 
sociaal woonaanbod tussen de gemeente, de Kleine Landeigendom, Hasseltse 
Huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor Land van Loon VZW; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gemeente Wellen moet vóór 2025 58 sociale huurwoningen, 25 sociale koopwoningen realiseren. 
Gemeente Wellen sloot een overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod af met de Kleine 
Landeigendom, Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor Land van Loon 
VZW. 
 
In uitvoering van deze overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod, ligt heden ligt een 
samenwerkingsovereenkomst voor ter goedkeuring tussen cvba Kleine Landeigendom en 
gemeente Wellen om de bouw te realiseren van 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. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 100.000 € - realisatie Dorpsstraat 27B deel gemeente 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 1419/001/001/001/001/22199000/005000 

Investeringsenveloppe IE/27 - Dorpsstraat 27B 

Visum -/- 

 
 
 

Budget/kosten/krediet 16.000 € - erelonen realisatie Dorpsstraat 27B deel gemeente 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 1419/001/001/001/001/21400007/005000 

Investeringsenveloppe IE/27 - Dorpsstraat 27B 

Visum -/- 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Er dient nog een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden mbt dit project 
• Men wil in 2017 de woningen realiseren 

Dhr. Stijn Vandersmissen:  
• is er al een besluit genomen over het gemeenschapslokaal? 

Mevr. Els Robeyns: 
• Er is nog geen beslissing genomen 
• Er zijn diverse ideeën en een keuze moet nog gemaakt worden 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Open-VLd staat nog steeds achter het van een jeugdhuis - aan hun is deze week nog die 

vraag gesteld -  er zijn mensen die initiatief willen nemen voor leerlingbegeleiding  - dit 
lokaal zou kunnen dienen om jongeren uit straatbeeld te laten verdwijnen en zinvol bezig 
te houden 

 
BESLUIT: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst CVBA kleine landeigendom 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen cvba Kleine Landeigendom en gemeente Wellen 
houdende de vastlegging en omschrijving van een samenwerkingsverband om de bouw te realiseren 
van 4 koopwoongelegenheden en een gemeenschapslokaal te Wellen, Dorpsstraat 27B, kadastraal 
gekend onder 1ste afdeling Wellen, sectie D nrs. 913c en 977K, wordt goedgekeurd. 



 

 
 
PUNT 7: Aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen: reglementering op de 
ruilverkavelings- en veldwegen betreffende de ruilverkaveling “Jesseren”. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Wenselijkheid om, met het oog op de verkeersveiligheid, het sluipverkeer op de 
grensoverschrijdende ruilverkavelingswegen en andere smalle wegen in de buitengebieden te 
beperken 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald 
decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 
besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 
omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Toelichting (feiten en context) 
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. 
 
Adviezen 
Overleg en positief advies via e-mail d.d. 28/01/2016 van de politie, korpschef wnd. Rohnny Maes, 
PZ kanton Borgloon 
Overleg en principieel akkoord van de bevoegde schepenen van de betrokken buurgemeenten 
Wellen en Kortessem, samen met de politie, d.d. 10/02/2016 
 
 
Tussenkomst raadsleden; 
Mevr. Kristien Treunen:  

• ruilverkaveling Jesseren ligt voor een heel klein stukje op grondgebied Wellen - regelgeving 
zegt dat iedere gemeente moet zorgen voor nodige signalisatie 

• Wij moeten daar één bord zetten - hiervoor moeten we dit reglement goedkeuren 
 



 

BESLUIT: Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Op de ruilverkavelings- en veldwegen in Vrolingen, gelegen aansluitend op de N76 
Kortessem -  Borgloon, ter hoogte van 'de koperen tip' aan de zijde van Gors-Opleeuw, genaamd 
“ruilverkaveling Jesseren”, grensoverschrijdend tussen de gemeente Borgloon enerzijds en de 
gemeenten Wellen en Kortessem anderzijds, wordt zoals aangegeven op bijgevoegd plan, het 
verkeer verboden met uitzondering voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. 
 
Art. 2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord F99c “Weg voorbehouden 
voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters” en het verkeersbord F101c “Einde van 
de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters”. 
                                          

 
 
 
 
 
 

Art. 3 Het plaatsen, het onderhoud en de eventuele vervanging zijn ten laste van de gemeente. De 
tekens en markeringen in de directe omgeving, die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement, 
moeten onmiddellijk worden verwijderd. 
 
Art. 4 Dit aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen wordt ter kennisgeving overgemaakt 
aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken van de Vlaamse Overheid. 
 
Art. 5 Huidige beslissing zal aan het toezicht van de Hogere Overheid worden onderworpen. 
 
Art. 6 Op grond van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet zal een afschrift van desbetreffend 
reglement worden gestuurd enerzijds naar de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg met 
het oog op de bekendmaking van dit reglement in het Bestuursmemoriaal. Anderzijds naar de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en naar de politierechtbank waar deze in een daartoe 
bestemd register wordt ingeschreven. 
 
Art. 7 Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 8: AANKOOP VAN GIETERS MET BEVEILIGINGSSLOT OP ALLE WELLENSE BEGRAAFPLAATSEN. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Agendapunt van Dhr. Stijn Vandersmissen zoals ingediend bij brief van 19.04.2016 houdende het 
voorstel tot aankoop van gieters met beveiligingsslot op alle Wellense begraafplaatsen. 
 
Juridische grondslag 



 

Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
De lege flessen en bidons die nu gebruikt worden op de begraafplaatsen zijn slordig. Bij wind 
liggen ze verspreid over de begraafplaats. 
Met dit voorstel is dit probleem opgelost. En ogen de begraafplaatsen wat verzorgder. 
Op het voorbeeld is een rek te zien met daaraan een zestal gieters. Met dit nieuwe opvallende 
initiatief kan de gemeente bezoekers helpen die bloemen en planten op een graf willen verzorgen. 
Of een grafsteen willen afspoelen. Geen gesleur meer dus met plastic bidons water. Met een 
muntstuk van twee euro kan je even de gieter ontlenen en daarna terughangen, waarop je je geld 
terugkrijgt. Als het systeem goed werkt, kan het mogelijk uitgebreid worden. Al meerdere steden 
en gemeenten werken met dit systeem. 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• Dit is een voorstel om rondslingerende lege flessen te vermijden op de kerkhoven 
• Dit is al op meerdere plaatsen ingevoerd (bv. Borgloon)  
• Ze vermoeden dat kost niet groot is  

Mevr. Kristien Treunen: 
• Dit idee is al een paar keer ter sprake gekomen in college  
• Men was zoekende naar wat men kan doen  
• Men heeft ook kostprijs al bekeken - ligt rond 1.200 € - slotjessysteem is redelijk duur  
• Vraag is of we beter niet wat gieters kunnen hangen zonder dergelijk slot  

Dhr. Stijn Vandersmissen 
• Gieters kunnen misschien voorzien worden van het gemeentelijk logo 

Mevr. Els Robeyns:  
• Men is het wel eens dat dit een idee verder bekeken kan worden maar niet noodzakelijk 

met dit slotensysteem  
Dhr. Marc Weeghmans: 

• gaat om 1.500 € - dergelijk systeem oogt mooi  
Mevr. Els Robeyns:  

• ofwel wordt het voorstel voorgelegd zoals ingediend door Open-Vld ofwel wordt dit 
voorstel aangepast als volgt: er wordt een engagement aangegaan om gieters te voorzien 
op de kerkhoven; er wordt gezocht naar een gepast systeem 

 
BESLUIT: Goedkeuring aangepast voorstel aankoop gieters voor kerkhoven 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt een engagement aangegaan om gieters te voorzien op de kerkhoven; er wordt 
gezocht naar een gepast systeem 
 
Art. 2 De gemeente informeert de inwoners over het nieuwe systeem 
 
Art. 3 De gemeente evolueert het systeem en plaatst gieters bij indien nodig. 
 
 
PUNT 9: PG LEADER HASPENGOUW : JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 - GOEDKEURING 



 

DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw. 
 
De brief van de Provincie Limburg, Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland dd. 17 
maart 2016 met betrekking tot de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de 
interlokale vereniging PG Leader Haspengouw. 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale Vereniging PG Leader 
Haspengouw waarbij bepaald wordt dat het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie 
Limburg ter goedkeuring moet worden voorgelegd. 
   
De bepalingen van het gemeentedecreet . 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.  
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente Wellen is lid van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw. 
 
BESLUIT: Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de interlokale 
Vereniging PG Leader Haspengouw.  
 
Art. 2 : Een afschrift van het gemeenteraadsbesluit over te maken aan de Provincie Limburg, directie 
Economie, Europa, Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 10: ALGEMENE VERGADERING VAN INTER MEDIA OP 3 MEI 2016 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 



 

 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 21 maart 2016 tot de algemene vergadering van Inter media van 3 mei 
2016 om 18 uur in het Gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersteenweg 363 te 3640 Kinrooi 
met volgende agendapunten: 
 
1. Benoeming bestuurder(s) 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris. 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter media bij de agendapunten van de algemene vergadering van 3 mei 
2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 21 maart 2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter media. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter media gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de  agendapunten 
van de  algemene vergadering van Inter media van 3 mei 2016 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van de Inter media van 3 mei 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering 
van Inter media van 3 mei 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 



 

Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 11: ALGEMENE VERGADERING VAN INTER ENERGA OP 17 MEI 2016 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 29 maart 2016 tot de algemene vergadering van Inter energa van 17 mei 
2016 om 18 uur in Sportcomplex "De Damburg" Brogelerweg 59 te 3950 Bocholt met volgende 
agendapunten: 
 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter energa bij de agendapunten van de algemene vergadering van 17 
mei 2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 29 maart 2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter energa. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de  algemene vergadering van Inter energa van 17 mei 2016 goedgekeurd. 
 



 

Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Inter energa van 17 mei 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering 
van  Inter energa van 17 mei 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter energa, 
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 12: GEMEENTERAAD 25.03.2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 25 maart 2016. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 25 maart 2016, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 20:45 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


