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NOTULEN GEMEENTERAAD 25 AUGUSTUS 2015 OM 20 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, schepen-Voorzitter OCMW 
Jeannine Leduc, Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse 
Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc 
Beertens, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

 

Vanaf punt 4 vervoegt Luc Knuts, gemeenteraadslid de zitting. 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 1: GOEDKEURINGSBESLUIT GOUVERNEUR- DOTATIE PZ BORGLOON 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeentelijke dotatie 2015 aan de Politiezone Kanton Borgloon zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 28.11.2014. 
Goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing door de gouverneur, overeenkomstig het besluit dd. 
11.06.2015. 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 11.06.2015 i.v.m. 
de gemeentelijke dotatie 2015 aan de Politiezone Kanton Borgloon. 
 

 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 2: NIEUWBOUW POLITIECOMMISSARIAAT EN VOORPOST BRANDWEER TE BORGLOON - 
FORMELE BEVESTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE DD. 11.12.2014 INZAKE GUNNEN OPDRACHT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Nieuwbouw van een politiecommissariaat en voorpost voor de brandweer politiezone Borgloon 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
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Besluit van gemeenteraad dd. 26.08.2011 tot goedkeuring van de oprichting van een voorpost van 
de brandweer voor regio Borgloon-Heers-Wellen 
Besluit gemeenteraad dd. 06.07.2012 tot goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeenten 
Wellen, Heers en Borgloon enerzijds en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg anderzijds 
waarbij er een akkoord werd verleend om de bouw van een voorpost van de brandweer te pre 
financieren en het aan de hulpverleningszone ter beschikking te stellen door middel van een 
huurovereenkomst 
Besluit gemeenteraad dd. 06.07.2012 tot aanduiden van de politiezone Borgloon als bouwheer en 
tot delegeren van de bevoegdheid met betrekking tot het voeren van de overheidsopdracht van de 
drie betrokken gemeentebesturen aan de politiezone 
Besluit gemeenteraad dd. 29.10.2012  'Design en Build - Nieuwbouw van een politiecommissariaat 
en voorpost van de brandweer: goedkeuren gunningsleidraad' 
Besluit gemeenteraad dd. 27.12.2013, 26.12.2014 en 31.03.2015 tot de bepaling van de 
opdrachten die nominatief in het budget  - beleidsnota  met detail   artikels voorzien zijn, en 
waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college                   
Gunningsverslag van Grondmij Belgium NV dd.  09.12.2014 
Beslissing van politiecollege dd. 11.12.2014 tot gunnen van betreffende opdracht aan Nv Kumpen, 
Paalsteenstraat 36 te 3500 Hasselt, tegen het inschrijvingsbedrag van € 7.747.966,09 incl. erelonen 
en 21% btw. 
Brief  dd. 17.12.201 tot betekenen van de beslissing van het politiecollege aan nv Kumpen mbt 
gunnen van betreffende opdracht 
Besluit dd. 02.02.2015 tot kennisname door de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg  
van de voornoemde gunningsbeslissing 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.06.2015 mbt nieuwbouw 
politiecommissariaat en voorpost brandweer te Borgloon - formele bevestiging beslissing 
politiecollege 11.12.2014 inzake gunnen opdracht 
 
Toelichting (feiten en context) 
De bevoegdheid om de overheidsopdracht rond het dossier van de nieuwbouw 
politiecommissariaat inclusief voorpost brandweer te voeren, werd bij gemeenteraadsbesluit van 
06.07.2012 gedelegeerd aan de politiezone van Borgloon, mits, voorafgaand aan de gunning, het 
gunningsverslag ter goedkeuring werd voorgelegd aan de betreffende gemeenten. 
Het gunningsverslag werd enkel voorgelegd aan het politiecollege dd. 11.12.2014 ter goedkeuring 
en aan de zoneraad dd. 02.02.2015 ter kennisname. 
Het gunningsverslag werd voorafgaand aan de gunning niet overgemaakt ter goedkeuring aan de 
betreffende deelnemende gemeenten. 
Dd. 17.12.2014 werd NV Kumpen bij aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van het 
politiecollege inzake de gunning van de opdracht - middels deze aangetekende brief is er een 
formeel bindend contract ontstaan tussen de politiezone en NV Kumpen na het verstrijken van de 
standstill periode van 15 werkdagen 
 
Uit nota's  van Grontmij NV (ref. 100643 - 04/03/2014 en 20.03.2015) blijkt dat: 

1) het oorspronkelijke bedrag van de geactualiseerde raming 7.229.307 € incl. BTW bedraagt 
2) het totale bedrag van de raming 7.771.651 € incl. BTW bedraagt, met name: 

a) geraamd aandeel politie:    6.560.320 € 
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b) geraamd aandeel brandweer:   1.211.331 €  
3) het totale bedrag van de aanbesteding 7.747.966 € incl. BTW bedraagt, met name: 

a) definitief aandeel politie:    6.540.058,18 €  
b) definitief aandeel brandweer:  1.207.907,91 € 

 
Het definitief aandeel van gemeente Wellen voor de voorpost brandweer bedraagt aldus, op basis 
van de verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners op 01.01.2012, 357.782,32 € incl. BTW. 
De meerkost tussen de oorspronkelijke raming en het totale bedrag van de aanbesteding zullen 
door de politiezone voorzien worden dmv een begrotingswijziging in de politiebegroting van 2015. 
 
In het budget van gemeente Wellen  zijn volgende bedragen opgenomen: 
c) politiekantoor: voorzien via de gemeentelijke dotatie  
d) voorpost brandweer: 396.032 € 
De overheidsopdracht mbt de voorpost van de brandweer is opgenomen in de nominatieve lijst 
mbt het bepalen van de opdrachten die nominatief in het budget 2015 met detail voorzien zijn en 
waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college 
 
Argumentatie 
De onderhandelingsprocedure op basis waarvan betreffende overheidsopdracht werd gegund, 
werd voorbereid en opgevolgd door Grondmij Belgium NV, dewelke garant staan voor het correcte 
verloop ervan. 
Het besluit van het politiecollege van 11.12.2014 tot toewijzen van de opdracht aan NV Kumpen, is 
gebaseerd op het gunningsverslag zoals voorgesteld door Gronmij Belgium NV en volgt het 
voorstel geformuleerd in het gunningsverslag. Er zijn geen redenen voor handen om aan te nemen 
dat het resultaat van de gunning andersluidend zou zijn geweest, indien het gunningsverslag 
voorafgaand aan de beslissing van het politiecollege voorgelegd was geweest aan de betreffende 
deelnemende gemeenten, zoals bepaald in de beslissing van de gemeenteraad dd. 06.07.2012 
De beslissing van het politiecollege tot gunnen van betreffende opdracht werd eenparig genomen 
en alle deelnemende gemeenten waren vertegenwoordigd in vergadering van het politiecollege. 
 
Art. 65/11 tot 65/13 in de Overheidsopdrachtenwet, bepalen dat de sluiting van de opdracht die 
volgt op de gunningsbeslissing in geen geval plaats vindt vóór het verstrijken van vijftien dagen die 
ingaan de dag nadat de gemotiveerde beslissing aan de betrokken kandidaten en inschrijvers is 
verzonden. 
Uit het gunningsverslag blijkt dat er twee kandidaten zijn die een offerte hebben ingediend. Uit de 
stukken van het dossier blijkt niet dat de andere kandidaat een vordering tot schorsing van de 
beslissing ingediend bij de bevoegde rechtbank.  
 
De gevolgen van het niet bekrachtigen van de beslissing van het politiecollege dd. 11.12.2015 zijn 
verstrekkend - naast een mogelijke schadevergoeding voor NV Kumpen, zal dit het dossier 
vertragen. 
 
 
 
 
 



 

 4/25 

Gelijkblijvend beleid 
 
Politiekantoor 

Budget/kosten/krediet inbegrepen in de gemeentelijke dotatie 
voorziene dotatie voor  2015:  460. 282 € 

Beleidsdoelstelling 001.001. 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.005 

Beleidsdomein Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 201419/001/001/001/005/0400/64940000 

Investeringsenveloppe -- 

 
Gewone beleidsdoelstelling 
 
Voorpost brandweer 

Budget/kosten/krediet investeringsbudget 2015 
Kosten: 357.782,32 € incl. BTW (raming) 
Krediet: 396.032 € 

Beleidsdoelstelling 001.003 

Actieplan 001.003.001 

Actie 001.003.001.001 

Beleidsdomein Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 20142019/001/003/001/001/041001/21400007 
20142019/001/003/001/001/041001/22199007 

Investeringsenveloppe IE/ 69  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht het dossier toe: 

• gunning is in december 2014 door het politiecollege gebeurd aan de laagste inschrijver 
• er is geen terugkoppeling gebeurd naar de verschillende colleges van burgemeester en 

schepenen 
• de gunningsprocedure is correct gebeurd - de niet geselecteerde kandidaten hebben geen 

bewaar ingediend 
Mevr. Leduc Jeanine: 

• gaat om veel geld 
• het stoort haar dat het gebouw dat er nu staat afgebroken wordt - dit is een genomen 

beslissing van politiecollege en daar kan niets aan gedaan worden 
• ze vraagt zich af wat er met deze nieuwbouw in de toekomst zal gebeuren, gezien de 

plannen van de hogere overheid om de politiezones te vergroten. Is deze investering wel 
verantwoord en gaat dat gebouw niet leeg staan?  

Mevr. Els Robeyns: 
• je kan niet in de toekomst kijken 
• oefening om een fusie te doen is recent gedaan en uiteindelijk is de keuze gemaakt om 

niet te fusioneren 
• Men heeft ervoor gekozen om voluit voor een eigen zone te gaan - vandaar dat de 

investering zeker verantwoord is 
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• beslissingen van hoger hand opgelegd moet men naleven - indien hoger overheid in de 
toekomst zones samen voegt, kan met daar niets aan doen 

Mevr. Kristien Treunen 
• ook al fusioneren we, een operationeel centrum zal er toch moeten zijn 
• we horen al enkele jaren dat de arbeidsomstandigheden in de kantoren van de 

politiemensen momenteel niet aan de normen voldoen - de nieuwbouw zal dit oplossen. 
 
 
BESLUIT: goedkeuren besluit politiecollege tot gunning van de overheidsopdracht 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken in het dossier 'Design en Build - 
nieuwbouw van een politiecommissariaat en voorpost voor de brandweer' 
 
Art. 2 De gemeenteraad verleent formeel goedkeuring aan het gunningsverslag van 10.12.2014 en 
het besluit van het politiecollege dd. 11.12.2014 
 
Art. 3 De gemeenteraad neemt kennis van het totale bedrag van de aanbesteding  zijnde 7.747.966 
€ incl. BTW bedraagt, als volgt verdeeld: 
a) definitief aandeel voor het politiekantoor:   6.540.058,18 €  
b) definitief aandeel voorpost brandweer:   1.207.907,91 € 
 
Het definitief aandeel van gemeente Wellen voor de voorpost brandweer bedraagt, op basis van de 
verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners op 01.01.2012, 357.782,32 € incl. BTW. 
 
Art. 4  De gemeenteraad keurt het totale bedrag van de aanbesteding goed  
 
Art. 5  Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de politiezone  
 
 
PUNT 3: VERGOEDING REISKOSTEN VOOR DIENSTREIZEN: AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN DE 
KILOMETERVERGOEDING 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
- Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 156. 
- Gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan. 
- Gemeenteraadsbesluiten 28.11.2008, 04.09.2009, 27.08.2010, 26.08.2011, 31.08.2012, 
28.08.2014 houdende vergoeding reiskosten voor dienstreizen - aanpassing van het bedrag van de 
kilometervergoeding. 
- de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid. 
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Toelichting (feiten en context) 
Overeenkomstig art. 156 §3 van het besluit Rechtspositieregeling worden de bedragen van de 
kilometervergoeding en de forfaitaire vergoeding jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het 
algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te 
vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van 
de maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de 
maand van het lopende jaar.  
 
Voor de berekening van het bedrag van de kilometervergoeding voor 2015 moet er echter ook 
rekening gehouden worden met het feit dat de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de 
werkgelegenheid, met daarin bepalingen over de te gebruiken indexmethoden voor de komende 
jaren, het indexeringsmechanisme voor het vaststellen van het bedrag van de kilometervergoeding 
heeft overruled. 
 
Ingevolge toepassing art. 3 bis van de wet van 23.04.2015, dient de afgevlakte gezondheidsindex in 
aanmerking te worden genomen voor de lonen, de wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, 
de premies en de vergoedingen in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen 
van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever 
en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling 
aan een prijsindex. Derhalve dient de indexering van de kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen, uitgevoerd te worden volgens de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex. 
 
De toe te passen breuk wordt vastgesteld als volgt: 
 
afgevlakte gezondheidsindex van maart 2015 / afgevlakte gezondheidsindex van mei 2014 
 
= 100,66 / 100,57 
 
= 1,0009 is het getal waar de bedragen geldig vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 mee 
vermenigvuldigd moeten worden om de nieuwe bedragen vanaf 1 juli 2015 te kennen. 
 
dus: 0,3401 x 1,0009 = 0,340406 = afgerond 0,3404 EUR per kilometer. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aanpassen vergoeding voor dienstreizen 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, 
motorfiets of bromfiets wordt als volgt vastgesteld: voor de periode van 01.07.2015 tot 30.06.2016: 
0,3404 EUR per kilometer. 
 
Art. 2 Dit bedrag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar 
vermogen van het voertuig. 
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Art. 3 Dit bedrag wordt niet aangepast aan de index. Het bedrag van de kilometervergoeding zal 
jaarlijks worden aangepast volgens een welbepaalde formule, zoals vastgesteld in artikel 156 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.  Rekening houdend met de wet van 23.04.2015 tot verbetering van 
de werkgelegenheid wordt in het jaar 2015 de indexering van de kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen, uitgevoerd volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. 
 
Art. 4 Dit besluit is enkel van toepassing op het niet-veiligheidspersoneel. 
 
 
PUNT 4: OCMW : KENNISGEVING AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 30.06.2015 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Argumentatie 
Art. 148§1 van het OCMW-decreet bepaalt als volgt: 
De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende 
het resterende gedeelte van de zes jaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst 
aanpassen. Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de 
aanpassingen van het meerjarenplan. 
 
De aanpassingen van het meerjarenplan hebben noch een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, 
noch een inhoudelijke wijziging van de strategische nota tot gevolg. 
Derhalve dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen van het aangepaste meerjarenplan. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : Kennis te nemen van het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW van Wellen. 
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PUNT 5: OCMW : KENNISNAME BUDGET 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 30.06.2015 tot vaststellen van het budget 2015 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn dd. 26.12.2015 tot vaststellen van het budget 2015 van 
OCMW Wellen 
Besluit van de gouverneur tot schorsing van het budget 2015 van OCMW Wellen dd. 07.05.2015 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn dd. 30.06.2015 tot intrekken van het besluit van 
26.12.2015 tot vaststellen van het budget 2015 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn dd. 30.06.2015 tot vaststellen van het budget 2015 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Argumentatie 
Het budget van 2015, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 26.12.2015 
werd door de gouverneur geschorst. 
Dd. 30.06.2015 heeft is het budget 2015 opnieuw vastgesteld door de OCMW-raad. 
Art. 150 van het OCMW-decreet bepaalt als volgt: 
 
Het budget wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn licht het budget toe op de vergadering van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de gemeenteraad, wordt hij ten minste acht 
dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan 
verwittigd. 
 
Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van.  
 
Het budget 2015 van OCMW Wellen past binnen het meerjarenplan 2014-2019. 
Derhalve neemt de gemeenteraad er enkel kennis van. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 : van het budget 2015 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
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III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 6: AFKOPPELING ULBEEK : DEFINITIEVE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLANNEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in 
de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het eerder uitgevoerd 
Aquafinproject “Collector Spaasbeek” 
 
Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 “Afkoppeling oppervlaktewaters 
te Ulbeek (zonder deel van Daalstraat tussen Tervoortstraat en de Ulbeekstraat) + renovatie 
bestaande riool in Daalstraat (tussen Tervoortstraat en Russeltstraat) en Herenstraat (tussen 
Veerstraat en de Spaasbeek)”  door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel 
besluit van 02.12.2005 en werd bijgevolg de opmaak van het dossier uitgesteld tot 2006. 
 
Na de opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens 
dienden opgelost te worden en mee opgenomen in het ontwerpdossier, met name : 
 
- Het wateroverlastprobleem ter hoogte van de bebouwing in de omgeving van het kruispunt 
Ulbeekstraat – Daalstraat (het tracé van de overwelving van de waterloop loopt onder de gebouwen 
van de oorspronkelijke brouwerij door) 
- Het realiseren van een extra buffering voor regenwater stroomopwaarts van de Spaasbeek ter 
compensatie van de aansluiting van de verharde oppervlakten van de wegenis en de 
dakoppervlakten van het project 
- Probleem ten gevolge van de hoge hydraulische verhanglaag in de bestaande overwelving van de 
Spaasbeek langs de Daalstraat wegens ondiepe ligging 
- Probleem voor het realiseren van huisaansluitingen van de aanpalende woningen en van de 
aansluitingen van de nustsvoorzieningen wegens de ondiepe ligging van de bestaande overwelving 
van de waterloop 
 
Het oorspronkelijk afkoppelingsproject L201362 werd in 2008 bijgevolg uitgebreid met dossier 
L209041 “Afkoppeling oppervlaktewater te Ulbeek ikv collector Spaasbeek – delen van de Daalstraat 
en Ulbeekstraat – uitbreiding van project L201362”waarin de aanleg van een nieuw tracé van de 
Spaasbeek rond de gebouwen van de oude brouwerij en de realisatie van extra buffering 
stroomopwaarts van de waterloop door aanpassing van de bestaande vijver achter de brouwerij 
werden opgenomen. 
 
Bovendien werd naar aanleiding van een uitgevoerde hydronautstudie door Aquafin in 2010 de 
bouw van een extra bufferbekken stroomopwaarts in de Ulbeekstraat noodzakelijk gesteld en 
bijgevolg werd  de aanleg van dit bergbezinkingbekken in de Raamstraat eveneens bijkomend 
opgenomen in het dossier L209041. 
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De ontwerpdossiers werden na uitbreiding  in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden 
echter nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat 
de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Omwille van deze bijkomende bufferingswerken dienden er gronden verworven te worden, 
erfdienstbaarheden gevestigd en werkzones afgebakend, met name voor de aanleg van het 
bijkomende bergbezinkingsbekken en toevoerleiding langs de Raamstraat en de verlegging van en 
bijkomende buffering langs de Spaasbeek. 
 
Op 06.04.2011 werd een overlegvergadering gehouden met de betrokken eigenaars van de gronden 
langs de Spaasbeek waarbij afspraken werden gemaakt inzake de werkzones, te behouden 
beplantingen, het terug open maken van de bedding en de overwelving van de Spaasbeek. 
 
Naar aanleiding van deze besprekingen werd een gewijzigd innemingsplan dd. 19.03.2012 
opgemaakt door Studiebureau Arcadis voor de verlegging van de Spaasbeek met aanduiding van de 
effectieve innames voor het nieuw tracé van de waterloop en erfdienstbaarheden langs de 
waterloop om het later beheer mogelijk te maken. 
 
Voor de toevoer van het bergbezinkingsbekken op het eerste innemingsplan van 18.02.2011 werden 
eveneens werkzones en erfdienstbaarheden afgebakend voor de aanleg van de toevoerleiding naar 
het bergbezinkingbekken in de Raamstraat. 
 
De onderhandelingen voor deze innames werden opgestart in 2011 en  de betrokken eigenaars 
werden gevraagd de betreffende overeenkomsten in der minne te ondertekenen. 
 
Uit de onderhandelingen bleek echter dat de overeenkomsten voor de erfdienstbaarheden niet 
allemaal konden worden afgesloten omwille van tegenstand van de betrokken eigenaars, dat 
bijgevolg het gemeentebestuur besliste het innemingsplan te laten aanpassen waarbij de 
erfdienstbaarheden werden omgezet naar effectieve innames ten behoeve van de aanleg van de 
bergbezinkingsbekken en de toevoersleuf naar het bekken in de Raamstraat.  
 
Bijgevolg werd het gewijzigde innemingsplan dd. 19.03.2012 opgemaakt door Studiebureau Arcadis 
voor de aanleg van het bergbezinkingsbekken. 
 
In 2012 werden bijkomende onderhandelingen werden gevoerd tot aankoop van de betrokken 
gronden. 
 
Deze onderhandelingen leidden eveneens niet tot het gewenste resultaat.  
 
Het voorontwerp van het rioleringsdossier werd op 11.12.2012 definitief  goedgekeurd door de 
ambtelijke commissie en de gewestbijdrage voor het dossier L209041 werd vastgelegd bij 
ministerieel besluit van 02.05.2013. 
 
Het project werd in 2013 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief ontwerpdossier 
en  de onderhandelingen in der minne met de eigenaars eveneens werden verder gezet door 
Aquafin in naam van de gemeente Wellen omwille van de deskundigheid en ervaring ter zake.  
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De onderhandelingen werden echter afgesloten zonder het gewenste resultaat, met name 3 
eigenaars wensen de overeenkomsten in der minne niet te ondertekenen. 
 
In het schrijven van de VMM dd. 14.10.2013 wordt gesteld dat het project L201362 uiterlijk moet 
uitgevoerd zijn in 2015. 
 
Beslissingen van het college van 28.04.2014 en 16.06.2014. 
 
Gemeenteraadsbeslissing van 27.06.2014 tot voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan 
afkoppeling van oppervlaktewater te UIbeek (Ulbeekstraat) - aanleg bergbezinkingbekken. 
 
Op 09.07.2014 werd een schrijven gericht aan de ambtelijke commissie met de vraag om voor beide 
projecten L209041 en L201362 een afwijking toe te staan op artikel 20 van het subsidiebesluit om 
zo de aanbestedingsprocedure na de opmaak van het definitief ontwerpdossier onmiddellijk te 
kunnen starten en de werken zo spoedig mogelijk uit te kunnen voeren. 
 
Op 22.09.2014 werd deze afwijking op artikel 20, zoals toegestaan door de ambtelijke commissie 
van de VMM dd. 26.08.2014 via ministerieel besluit bevestigd. 
 
Gemeenteraadsbeslissing van 31.10.2014 tot definitieve vaststelling van het onteigeningsplan 
afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek (Ulbeekstraat) - aanleg bergbezinkingsbekken. 
 
Op 21.01.2015 werd een brief verstuurd vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur - Lokale Werking 
Limburg (Hasselt) met ontvangstmelding van de vraag voor een machtiging tot onteigening voor de 
percelen die het onteigeningsplan "afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek (Ulbeekstraat) - 
aanleg bergbezinkingsbekken 
 
Op 25.03.2015 werd door de ambtelijke commissie van de VMM bevestigd dat het niet volledig 
afronden van de werken uiterlijk tegen 31.12.2015 geen reden is om de subsidie te schrappen. De 
werken dienen wel gestart te worden in 2015. 
 
Ondertussen werd besloten in de uitvoering van bijkomende wegenis- en rioleringswerken. Hiervoor 
dienen ook bijkomende gronden verworven te worden. 
 
De innameplannen werden bijgevolg ook aangepast en op basis van deze plannen nieuwe 
schattingsverslagen aangevraagd. 
 
Besluit van de gemeenteraad van 25.06.2015 tot voorlopige vaststelling van de aangepaste 
onteigeningsplannen en intrekking van het besluit van 31.10.2015 tot definitieve vaststelling van het 
onteigeningsplan afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek (Ulbeekstraat) - aanleg 
bergbezinkingsbekken. 
 
Juridische grondslag 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen. 
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Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg 
en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen. 
 
Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening 
ten algemene nutte. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten 
behoeve van de gemeenten, provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 
provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen (BS 16.12.2011). 
 
Omzendbrief BB 2011/5 van 14.10.2011 inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 14.10.2011 
inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, provincies, de 
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen. 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 
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) 
Beide rioleringsprojecten L201362 en L 209041 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen 
bijgevolg ook aanbesteed moeten worden als één project. Gezien het eerste project L201362 echter 
reeds werd opgenomen op een gemeentelijk subsidiëringsprogramma van 2008 en vorige jaren, 
heeft de VMM gesteld dat dit project, conform de acties die gedefinieerd werden in het kader van 
de stroomgebiedbeheersplannen en bijhorende maatregelenprogramma uiterlijk gestart te worden 
in 2015. 
 
Deze rioleringswerken worden eveneens gecombineerd met noodzakelijke wegeniswerken op 
openbaar domein, met name de aanpassing van de nutsleidingen, de herinrichting van de 
schoolomgeving in de Daalstraat en de herinrichting van het beschermd Dorpsplein langs de 
Ulbeekstraat. Omwille van het feit dat hierdoor ook meerdere instanties betrokken zijn bij de 
opmaak van het ontwerp zoals de provincie Limburg, de nutsmaatschappijen, Onroerend Erfgoed 
werd het dossier meermaals aangepast en hierdoor ook meermaals vertraagd. 
 
De stedenbouwkundige vergunning werd inmiddels verleend en werken werden inmiddels 
aanbesteed waardoor de werken kortelings kunnen aanvatten. Rekening houdend met de innames 
die nog dienen te gebeuren is er een fasering van de werken voorzien. 
 
Openbaar onderzoek 
Tijdens het openbaar onderzoek van 20.07.2015 tot en met 03.08.2015 werden 2 bezwaarschriften 
ingediend. 
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Bezwaarschrift 1  
Ingediend namens mevrouw Anny Teuchy, mevrouw Nadia Vanmuysen, Ulbeekstraat 6 te Wellen 
en mevrouw Fabienne Vanmuysen, Ulbeekstraat 7 als eigenaars van de percelen gelegen 1e 
afdeling, sectie D, nrs. 378 a en 379 a  
 
Het bezwaarschrift is gesteund op volgende argumenten : 
 
1. De ligging van de percelen wordt gesitueerd op een uittreksel van het kadasterplan, het 
gewestplan en het onteigeningsplan  
 
2.  Er  wordt aangehaald dat volgens de Watertoets en Overstromingskaarten van AGIV de percelen 
niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied. Enkele lokale zones langs de Spaasbeek zijn 
effectief overstromingsgevoelig. In de gemeente Wellen zijn er ondertussen al verscheidene 
bekkens gebouwd, maar daar heeft tot op heden zelden of nooit enig water in gestaan. Door deze 
bestaande bekkens heeft de gemeenschap al héél wat onnodige kosten moeten dragen waardoor 
het gemeentebestuur de noodzaak om een nieuw  bekken te bouwen ernstig dient de motiveren 
 
Op bijgevoegde afbeelding van de overstromingsgevoelige gebieden zijn  ook hoogtelijnen 
weergegeven. De hoogtelijnen tonen aan dat het gebied afhelt, vertrekkende van het zuiden richting 
de Spaasbeek. Een bergbezinkingsbekken heeft als doel het bergingsvolume van het rioolstelsel te 
vergroten. Aangezien de hogerop gelegen gronden allen gesitueerd zijn in agrarisch gebied, zal het 
rioolstelsel zich in ten noorden van de betrokken percelen bevinden in de vallei van de Spaasbeek 
nabij de bebouwing en bijgevolg lager gelegen zijn. Hierdoor zal het bergbezinkingsbekken niet op 
een op een natuurlijke manier kunnen functioneren aangezien het water niet automatisch naar daar 
zal stromen. Deze vaststelling doet vragen rijzen omtrent de inplanting van zo een 
bergbezinkingsbekken. 
 
Indien men toch het bekken wenst in te planten op deze percelen, dan zullen er onvermijdelijke 
pompinstallaties geïnstalleerd moeten worden. Deze installaties veroorzaken bijkomende 
geluidshinder voor de omwonenden en ook voor ondergetekenden  gezien zij om ongeveer 200 m 
van de inplantingszone wonen. Naast geluidshinder zal het bekken ook ongedierte aantrekken, 
hetgeen een extra hinderpost zal zijn voor de omwonenden. Daarenboven zullen bijkomende kosten 
voor onderhoud en ruiming moeten gemaakt worden. Deze kosten zijn tot op heden budgettair niet 
aan bod gekomen. Volgens betrokkenen liggen alle andere opvangbekkens er verwaarloosd bij en 
waarom zou het hier anders zijn. Dit alles brengt alleen maar bijkomende overlast voor de 
omwonenden mee en geeft aanleiding tot landschapsvervuiling. 
 
3. Niet alleen het inplanten van bekkens, maar ook andere aspecten van waterbeheersing en 
ruimtelijke planning hebben er de laatste decennia enkel maar toe geleid dat woongebieden steeds 
meer te lijden hebben onder wateroverlast en modderstromen. Deze problemen tonen aan dat de 
overheden een grote verantwoordelijkheid dienen te nemen omtrent het gevoerde en te voeren 
waterbeleid en doordacht te werk dienen te gaan. 
 
4. Het voorgestelde onteigeningsplan voorziet de volledige onteigening van beide percelen langs de 
Raamstraat. Op geen enkel ogenblik wordt gemotiveerd waarom de (volledige) onteigening van 
deze percelen noodzakelijk en in het algemeen belang zou zijn. Nog minder wordt het openbaar nut 
aangetoond. Klaarblijkelijk moet de onteigening toelaten een bergbezinkingsbekken te bouwen. Er 
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ligt thans geen enkel plan (der werken) voor waaruit zou blijken dat de voorziene te onteigenen 
oppervlakte nodig is om het zogenaamde openbaar belang te verwezenlijken. Nochtans kan de 
overheid alleen maar overgaan tot de onteigening van datgene dat strikt voor het openbaar nut 
nodig is. Om deze reden kan het voorliggende onteigeningsplan geenszins goedgekeurd worden. 
 
Daarenboven dient opgemerkt te worden dat aangezien er nog geen plan der werken definitief 
goedgekeurd werd, het niet zeker is dat op de betrokken percelen een stedenbouwkundige 
vergunning voor de aanleg van een bergezinkingsbekken bekomen kan worden. Indien de 
stedenbouwkundige vergunning niet wordt afgeleverd, kan het bergbezinkingsbekken niet 
aangelegd worden en is een onteigening bijgevolg overbodig. Zonder stedenbouwkundige 
vergunning en in de onzekerheid of die vergunning wel kan bekomen worden is ieder 
onteigeningsvoornemen niet ten algemene nutte. 
 
5. Alleen al het wilde gerucht dat een onteigening op til zou kunnen zijn, werkt 
eigendomsverlammend. In casu wordt de onteigeningsdreiging reëel. Door de naar voor geschoven 
onteigening wordt het goed nu reeds onverhuur- en onvervreemdbaar. Welke normale liefhebber 
zou er nu een perceel bouwland willen huren of kopen, wetende dat het goed binnen afzienbare tijd 
kan onteigend worden? De rechtszekerheid van de met onteigening bedreigde eigenaars wordt 
daardoor gedurende onbepaalde tijde ernstig aangetast. Door de onteigeningsdreiging lijden de 
betrokkenen nu reeds aanzienlijke schade. 
 
6. Deze zaak sleept ondertussen reeds meer dan een jaar aan. Reeds vorig jaar zijn er reeds 
contacten geweest om de gronden minnelijk aan te kopen. Voor zover er enige hoogdringendheid 
zou bestaan hebben om de geplande werken door te voeren, bestaat die hoogdringendheid door 
het lange talmen van de gemeente inmiddels in geen enkel geval meer en kan ingeval een 
onteigeningsmachtiging zou verkregen worden geen toepassing worden gemaakt van de 
onteigeningswet van 1962. 
 
Behandeling van de bezwaren :  
 
1. aanduiding van de ligging van de percelen op de bijgevoegde kaarten is correct. 
 
2. In het oorspronkelijk afkoppelingsdossier L 201362 was er geen bufferbekken voorzien langs de 
Raamstraat. In de hydraulische studie (96AL11 Alken/Wellen) uitgevoerd in 2010 door een 
studiebureau in opdracht van Aquafin werd het probleem van afkoppeling van oppervlaktewaters 
van verharde oppervlakten en van stroomopwaarts sterk hellende terreinen echter mee 
opgenomen. 
 
Uit deze hydraulische studie bleek de noodzaak om stroomopwaarts de Ulbeekstraat- Raamstraat 
een bijkomende buffering voor regenwaters te realiseren van ca 900m³ waardoor  Aquafin als 
bijkomende voorwaarde heeft gesteld dat deze buffering mee diende worden opgenomen te 
worden in het ontwerpdossier  van het project Afkoppeling Ulbeek. 
 
Het aanleggen van een bufferbekken op de voorgestelde locatie heeft namelijk tot doel om het 
afstromende regenwater te bufferen vooraleer het aansluit op de regenwaterleiding in de 
Ulbeekstraat. Volgens de berekeningen van Aquafin bedraagt de onverharde oppervlakte die zal 



 

 15/25 

afwateren naar het bufferbekken 36,36 ha en werd het volume van het bufferbekken berekend 
volgens afvoercoëfficent, doorvoerdebiet en buffervoorwaarden op ongeveer 900 m3.  
 
Dit bufferbekken heeft namelijk tot doel om het hoger gelegen water afkomstig van de velden op te 
vangen en via de weg en gracht naar het bufferbekken te leiden in plaats naar de lager huizen in de 
Ulbeekstraat waardoor problemen met wateroverlast in de toekomst ter plaatse kunnen vermeden 
worden. Bovendien wordt er langs de Spaasbeek zelf ook nog bijkomende buffering voorzien om de 
verharde oppervlakte van het projectgebied te bufferen en een deel van de onverharde oppervlakte 
opwaarts te houden. 
 
Dit bekken langs de Raamstraat dient bijgevolg niet om het regenwater van het noordelijk lager 
gelegen gebied op te vangen en bijgevolg zal er geen water moeten worden opgepompt om het 
hoogteverschil te overbruggen waardoor er ook geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. 
 
Het bufferbekken dient enkel om regenwater te bufferen  waardoor er geen sprake kan zijn van het 
aantrekken van ongedierte. Feit is dat vergelijkbare bufferingsbekkens ook midden in recente 
verkavelingen in de gemeente werden aangelegd en er geen problemen werden gesignaleerd met 
ongedierte. Bovendien wordt dit bufferbekken op 200 meter van de bewoning gesitueerd waardoor 
er geen sprake kan zijn van overlast voor de omwonenden. 
 
De andere bufferbekkens in de gemeente worden door de technische dienst onderhouden en 
tweemaal per jaar gemaaid gelijktijdig met de wegbermen in de gemeente. 
 
3. Het oorspronkelijk project L201362) had enkel tot doel om een afkoppeling te realiseren door het 
afvalwater van de Spaasbeek naar de Aquafincollector te leiden. Het dossier werd uitgebreid met 
een nieuw project L209041 om de problemen in de Daalstraat en Ulbeekstraat in verband met 
regenwaterwaterafvoer en wateroverlast op te lossen, met name : 
 
- wateroverlastprobleem thv de bebouwing in de omgeving van het kruispunt Ulbeekstraat - 
Daalstraat  
- de ondiepe ligging van de overwelfde Spaasbeek langs de Daalstraat 
- problemen met huisaansluitingen en nutsleidingen door de ligging van de ondiepe overwelfde 
Spaasbeek 
- wateroverlastproblemen door afstroming van regenwater afkomstig van de hoger gelegen 
onverharde oppervlaktes 
 
Door de uitvoering van dit riolerings- en wegenisproject neemt de gemeente haar 
verantwoordelijkheid op om het waterbeleid in haar gemeente in overeenstemming met alle 
randvoorwaarden en richtlijnen uit te voeren en de wateroverlastproblemen van het verleden op te 
kunnen lossen. Bovendien worden van de inwoners in het projectgebied ook bijkomende 
inspanningen gevraagd om af te koppelen op privaat domein om de waterproblematiek in het 
projectgebied te kunnen beheersen. 
 
4.  Het buffervolume werd berekend op ongeveer 900 m3 en het bufferbekken zal worden aangelegd 
volgens de code van goede praktijk. Het bufferbekken volgt zoveel mogelijk de natuurlijke glooiing 
van de terreinen waardoor bijgevolg ook een grotere bergingsoppervlakte nodig is en de inname 
van de volledige percelen nodig is.  
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Dit bergbezinkingsbekken wordt aangelegd om het regenwater op te vangen van de onverharde 
oppervlaktes en te vermijden dat dit water afvloeit naar de lager gelegen woningen in de 
Ulbeekstraat. Bijgevolg is de aanleg van deze berging zonder discussie van openbaar nut en dient de 
onteigening van de percelen wel degelijk om het openbaar belang te verwezenlijken. 
 
Het aanbestedingsdossier met de bijhorende definitieve plannen is gedurende de voorbije jaren 
meerdere malen moeten worden aangepast omwille van nieuwe inzichten, normen, opmerkingen 
en adviezen van andere instanties en wordt momenteel gelijktijdig afgewerkt om nog voor het einde 
van het jaar definitief goed te keuren. Het huidig bezwaarschrift is bijna identiek aan de vorige brief 
in het kader van de vorige procedure tot vaststelling van het onteigeningsplan van de Raamstraat. 
Inmiddels werd de stedenbouwkundige vergunning van de werken verleend op 08.04.2015. Tijdens 
deze procedure werd een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij de plannen van de werken 
ter inzage werden gelegd. Betrokkende eigenaars werden hiervan op 15.01.2015 schriftelijk in 
kennis gesteld maar hebben geen bezwaarschrift ingediend.  
 
5. Het argument dat de onteigeningsdreiging eigendomsverlammend werkt, kan niet bijgetreden 
worden. De huidige eigenaars zijn al geruime tijd op de hoogte van de intenties van het 
gemeentebestuur gezien de gemeente eerst in der minne de percelen heeft trachten te willen 
verwerven maar daar zijn de huidige eigenaars niet willen op ingaan en wordt de gemeente 
gedwongen om tot onteigening over te gaan. 
 
Door de huidige procedure te voeren wordt de onteigening inderdaad reëel. Het is namelijk in de 
huidige context essentieel voor de gemeente dat zij in bezit gesteld wordt van de percelen zoals 
aangeduid op het onteigeningsplan om haar doel als onteigende instantie te kunnen verwezenlijken 
en het riolerings- en wegenisproject Afkoppeling Ulbeek in haar geheel te kunnen uit voeren in het 
algemeen belang van de bewoners van Ulbeek, waardoor de onteigeningprocedure dient gevoerd 
te worden. Het is de eveneens de bedoeling om de toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen om de onmiddellijke inbezitstelling van de percelen te kunnen 
bekomen waardoor ook de rechtsonzekerheid voor de betrokken eigenaars op vrij korte termijn 
wordt weggenomen. 
 
6. Tijdens de opmaak van het definitief ontwerpdossier van de werken is gebleken dat er bijkomende 
werken dienden uitgevoerd te worden en bijgevolg ook bijkomende gronden dienden verworven te 
worden. De gemeente heeft daarom beslist om de lopende onteigeningsprocedure stop te zetten 
om te vermijden dat er 2 procedures zouden lopen voor hetzelfde riolerings- en wegenisproject. 
Hiertoe werden bijgevolg alle onteigeningsplannen geactualiseerd en nieuwe schattingsverslagen 
aangevraagd zodat het dossier gesteund wordt op de meest recente gegevens. 
 
Gezien de werken ook worden aanbesteed als één wegenis- en rioleringsproject werd de lopende 
onteigeningsprocedure stopgezet en opnieuw opgestart. 
 
De gemeente heeft inmiddels de nodige vergunningen bekomen en de aanbestedingsprocedure 
gevoerd zodat er geen sprake is van talmen van de gemeente. 
 
Bezwaarschrift 2 ingediend door Ann Debock, gedelegeerd bestuurder van Aksi, Ulbeekstraat 21 
met de vraag dat de achtertuin langs achter toegankelijk blijkt tijdens de werkzaamheden. 
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Behandeling van de bezwaren : 
 
De inname op het perceel 463 h 2 omvat enkel een zone langs de Spaasbeek waardoor de achtertuin 
in principe toegankelijk kan blijven. Deze opmerking heeft geen betrekking op de inname zelf maar 
de concrete uitvoering van de werken die met de aannemer zal besproken worden. 
 
Argumentatie 
Uit de historiek van het dossier blijkt dat ondanks meerdere pogingen niet alle overeenkomsten in 
der minne kunnen worden afgesloten. 
 
De verwerving van de betreffende gronden is echter noodzakelijk voor de realisatie van het 
riolerings- en wegenisproject in Ulbeek en daardoor is de gemeente uiteindelijk gedwongen om over 
te gaan tot onteigening van deze percelen om de werken op korte termijn te kunnen starten en tijdig 
te kunnen uitvoeren. 
 
De onteigening heeft tot doel om het rioleringsproject met bijhorende 
waterbeheersingsmaatregelen te realiseren en bijhorende wegenis aan te leggen in Ulbeek, in 
eerste instantie  voor het algemeen belang van de bewoners van Ulbeek en in uitvoering van het 
gemeentelijk beleid. 
 
De werken zijn bovendien van algemeen nut gezien deze werken zullen bijdragen tot oplossing van 
de overstromingsproblematiek, afkoppeling van afvalwater en herinrichting van het openbaar 
domein ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de school en de opwaardering van het 
geklasseerd dorpsplein van Ulbeek. 
 
De gemeente is echter afhankelijk van de subsidies van de VMM om het project te kunnen 
realiseren. Omwille van het feit dat de VMM duidelijk gesteld heeft dat het project uiterlijk in 2015 
moet gestart worden , zijn verder uitstel en oponthoud niet meer mogelijk en dienen de  percelen 
zo snel mogelijk in bezit gesteld te worden van de gemeente. 
 
Indien de deadline van eind 2015 niet gehaald kan worden, bestaat namelijk het reële gevaar dat 
dan het hele project in gedrang komt en de noodzakelijke afkoppelings- en bijhorende 
wegeniswerken helemaal niet kunnen worden uitgevoerd en de overstromingsproblematiek in 
Ulbeek niet kan worden opgelost. 
 
Om deze redenen is het noodzakelijk om de toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen om de onmiddellijke inbezitstelling van de percelen te kunnen 
bekomen. 
De onteigeningen voor wat betreft de aan te leggen rioleringsinfrastructuur dienen bij 
hoogdringendheid te worden gerealiseerd gelet op de steeds terugkerende wateroverlast. De 
betreffende werken dienen  gelijktijdig te worden uitgevoerd met de door de gemeente uit te 
voeren wegeniswerken. 
 
Hiertoe wordt voorgesteld een machtiging tot onteigening aan te vragen voor de aanleg van het 
bergbezinkingsbekken Raamstraat en de verlegging van de Spaasbeek. Voor de werken in de 
Daalstraat werden inmiddels al de nodige akkoorden bekomen zodat deze percelen niet meer 
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gerechtelijk dienen onteigenend te worden en bijgevolg de werken van de  eerste fase kortelings 
kunnen starten. De opdracht voor de werken werd namelijk door het college toegewezen in 
vergadering van 22.06.2015 en momenteel worden de voorbereidingen getroffen zodat binnen 
enkel weken het aanvangsbevel aan de aannemer kan gegeven worden. 
 
Vóór de werken in de volgende fases kunnen aanvangen, dienen echter de nodige 
grondverwervingen  gerealiseerd zijn en wordt bijgevolg de machtiging tot onteigening met 
toepassing van de rechtspleging bij dringende omstandigheden aangevraagd.  De gemeente is 
gelijktijdig gestart met de onderhandelingen in der minne met de betrokken eigenaars om zo ook 
op korte termijn de nodige percelen te kunnen verwerven. Hiertoe werden in vergadering van de 
gemeenteraad van 25.06.2015 de aangepaste ontwerpaktes gebaseerd op de aangepaste plannen 
en recente schattingsverslagen goedgekeurd. Deze aktes werden inmiddels aan de betrokken 
eigenaars overgemaakt met de vraag zich akkoord te verklaren met de aankoop in der minne.  
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle 
leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon- en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67 

Visum  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• het openbaar onderzoek is afgelopen 
• er zijn twee bezwaren ingediend - deze bezwaren zijn weerlegd 
• de minnelijke onderhandelingen om grondverwervingen te doen zijn lopende - indien dit 

niet tot het gewenste resultaat leidt, dan zal er over gegaan worden tot onteigening 
 
BESLUIT: Goedkeuren definitieve vaststelling onteigeningsplan afkoppeling Ulbeek 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De grondinnemingsplannen met tabel der innemingen (projectnummer 04-003014 - 
deelplannen verlegging Spaasbeek en aanleg bergbezinkingsbekken Raamstraat)) zoals opgesteld 
door studiebureau Arcadis dd. 11.06.2015, in het kader van het project Afkoppeling van 
oppervlaktewater te Ulbeek, definitief vast te stellen. 
 
Art. 2 De machtiging tot onteigening met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden  aan te vragen bij de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. 
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PUNT 7: OPRICHTEN VAN GEZAMENLIJKE COMPOSTEERPLAATSEN VOOR BURGERS, 
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES OP EEN GEZAMENLIJK OF OPENBAAR PERCEEL MET 
GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING - AGENDAPUNT OPEN VLD 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief van Dhr. Marc Weeghmans Open-Vld dd. 10.08.2015 met verzoek volgend agendapunt te 
agenderen op de gemeenteraad van augustus 2015: Oprichten van gezamenlijke 
composteerplaatsen voor burgers, verenigingen en organisaties op een gezamenlijk of openbaar 
perceel met gemeentelijke ondersteuning. 
 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
2015 is het internationale Jaar van de Bodem met aandacht voor de achteruitgang van de 
bodemkwaliteit. Compost is een humus- en voedselrijk product dat de bodem verbetert en 
planten 
gezonder maakt. 
1. Compost is uitstekende mest: het is een uitstekende, volledig natuurlijke voedingsstof voor uw 
grond, tuinplanten, moestuin of kamerplanten. 
2. U kunt thuis compost maken, ook al hebt u geen tuin (wormcompostering): u regenereert 
plantaardig afval op dezelfde manier als de natuur dat doet. 
3. U vermindert het volume van uw restafvalzakken drastisch: al uw biologisch afbreekbaar afval, 
tuinafval en zelfs karton kan in de compostbak en vult uw groene container niet langer 
nodeloos. 
4. Het kost (vrijwel) niets en brengt veel op: afgezien van de eventuele aankoop van een 
compostbak, kost composteren u eigenlijk niets. Integendeel zelfs, want alle mest die u op die 
manier maakt, moet u niet in de winkel gaan kopen: dat is een hele besparing! 
5. Het is een milieuvriendelijke daad van burgerzin: afval recycleren tot compost vermindert de 
kosten voor de gemeenschap om afval op te halen en te verbranden. En minder transport en 
verbranding betekent ook minder uitstoot van C02. 
6. U vermijdt chemische producten te moeten gebruiken: compost is een natuurlijke 
bodemverbeteraar met een uitstekende voedingswaarde, zodat u geen chemische meststoffen 
moet 
gebruiken die uw bodem en het grondwater vervuilen. Ook nog eens goed voor de duurzame 
ontwikkeling dus. 
7. Het is een eenvoudige techniek die in ieders bereik ligt: al wat u nodig hebt, is een compostbak 
(die u desnoods zelf kunt maken) en het enige dat u moet doen, is het afval goed recycleren 
door enkele tips na te leven. Het is even eenvoudig als een keukengerecht. 
8. Het is leuk en schenkt voldoening: composteren wordt al snel een 'hobby' waarmee u in de vrije 
buitenlucht bent en 'groene vingers' kunt kweken. Mettertijd ziet u wat het resultaat van uw 
werk is. Na 6 à 12 maanden hebt u volwaardig compost. 
9. U werkt mee aan het natuurlijk evenwicht: de kunst van het composteren bestaat erin een 
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goed evenwicht te verkrijgen tussen alle stoffen, met een goede vochtigheid en een goede 
verluchting. Als u dat proces tot stand kunt brengen, voelt u zich dichter bij de natuur. 
10. U komt in contact met anderen: u kunt anderen aanmoedigen om ook te beginnen met 
composteren, en ervaringen met hen uitwisselen. U kunt ook meedoen aan wijkcompostering. Net 
zoals u kok wordt, kunt u ook 'compostmeester' worden, een 'expert' in de techniek van het 
composteren. U kunt uw kennis dan overdragen aan anderen. 
 
Argumentatie 
Spa-ROB en CD&V dienen een gezamenlijk voorstel van amendement in, waarbij ze, na toelichting, 
de gemeenteraad vragen te beslissen als volgt: 
Art. 1: Schrapping van 'de gemeente start met gemeentelijke composteerplaats(en) waar alle 
inwoners hun composteerbare materialen kunnen brengen' 
Art. 2: De gemeente sensibiliseert, stimuleert en begeleidt de burgers inzake composteren. De 
gemeente doet een oproep naar vrijwilligers voor wijkcomposteren of composteren in 
deelgemeentenen  en onderzoekt  de beschikbaarheid in woonwijken of deelgemeenten voor 
gezamenlijke of openbare percelen waar gecomposteerd kan worden. 
Art. 3: Aan alle scholen wordt gevraagd ze interesse hebben mbt inrichten van een 
composteerplaats, in  samenwerking met vrijwilligers of het oudercomité. Indien interesse zorgt 
de gemeente voor de nodige ondersteuning 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Marc Weeghmans 

• Dit voorstel is ter sprake gekomen bij bespreking budget gemeente Wellen 2015 - tot op 
heden geen initiatief genomen door de meerderheid, vandaar het voorstel van Open-VLD 

• ze vinden dat er nog veel composteerbaar materiaal verdwijnt in de GFT en deze rekening 
wordt gepresenteerd aan de burger; door composteren, vermindert het afval en zo 
leveren we bijdrage tot compost (2015 is internationaal jaar van de bodem en compost is 
bodemverbeteraar) 

• ze zouden tijdens Wellense Babbels willen laten bevragen of er vrijwilligers hieraan willen 
meewerken - ook qua locatie dient er nog een onderzoek te gebeuren 

• ze willen dat burger gestimuleerd wordt om te composteren (zwart goud uit eigen tuin) - 
bv.: maak de burger er attent op dat ze een vat kunnen aankopen en indien de burger dit 
doen, de burger te belonen of iets uit te geven aan een groen initiatief 

• ze willen ook aandacht voor scholen: in scholen wordt er veel composteerbaar materiaal 
weg gegooid - men wil dat kinderen daar mee vertrouwd raken via de scholen 

• ze willen een warme oproep om dit initiatief te ondersteunen en om van Wellen een 
voortrekker te maken op dit gebied 

 
Mevr. Els Robeyns: 

• dit is inderdaad een goed idee 
• het dossier is al onderzocht 
• GFT is wat betreft afvalverwerking, de duurste fractie - wat thuis gecomposteerd wordt, 

maakt afvalfactuur goedkoper 
• SPA-ROB en CD&V hebben samen een amendement op het voorstel van Open-VLD 

uitgewerkt. Dit amendement wordt nu uitgedeeld aan alle raadsleden.  
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• Amendement punt 1: 'De gemeente start met gemeentelijke composteerplaats(en) waar alle 
inwoners hun composteerbare materialen kunnen brengen' - voorstel tot schrapping  
○ er is een wetgevend probleem +een milieuvergunningsprobleem  
○ een composteerplaats waar iedere inwoner al zijn groenafval naar toe kan brengen is 

technisch niet haalbaar - er is geen terrein beschikbaar en de inrichtings-en 
uitbatingskosten liggen te hoog voor onze gemeente.  

 
• Amendement punt 2: 'De gemeente sensibiliseert, stimuleert en begeleidt de burgers en 

zorgt in woonwijken of deelgemeenten voor gezamenlijke of openbare percelen waar 
gecomposteerd kan worden' - voorstel om aan te passen als volgt:  De gemeente 
sensibiliseert, stimuleert en begeleidt de burgers inzake composteren. De gemeente doet een 
oproep naar vrijwilligers voor wijkcomposteren of composteren in deelgemeenten  en 
onderzoekt  de beschikbaarheid in woonwijken of deelgemeenten voor gezamenlijke of 
openbare percelen waar gecomposteerd kan worden. 
○ voor sensibilisatie hebben we al een en ander gedaan in 2015 en in 2016 zal er een 

cursus geven worden rond thuiscomposteren + zal getracht worden een 
compostmeesterwerking op gang te zetten 

○ wat betreft wijkcomposteren:   
▪ ook daar zijn ook bepaalde vergunningen voor nodig (milieu- en 

stedenbouwkundige vergunningen) -  
▪ terrein moet afgesloten zijn-  
▪ er is een beleidsnota waaruit blijkt dat je hiervoor vrijwilligers nodig hebt, mensen 

met kennis/beperkte opleiding  en er controle uitgevoerd moet worden 
▪ belangrijkste is dat je mensen nodig hebt, buurtbewoners die zich willen 

engageren 
○ we hebben navraag gedaan bij gemeenten die dit reeds organiseren - hieruit blijkt dat 

dergelijke initiatieven gedragen moet worden vanuit de vrijwilligers  
 

• amendement punt 3: 'Alle scholen krijgen ondersteuning (gratis composteerbakken) om hun 
composteerplaats in te richten. Samenwerking vrijwilligers of oudercomité' - voorstel te 
wijzigen als volgt 'Aan alle scholen wordt gevraagd ze interesse hebben mbt inrichten van 
een composteerplaats, in  samenwerking met vrijwilligers of het oudercomité. Indien 
interesse zorgt de gemeente voor de nodige ondersteuning' 
○ Voorstel om samen te werken met de scholen is goed maar men moet eerst vragen of 

scholen geïnteresseerd zijn. Indien ja, kunnen we als gemeente de nodige 
ondersteuning geven   

 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• het voorstel voor de scholen past perfect binnen de eindtermen van de scholen. 
• hij heeft veel gelezen over wijkcomposteren - indien je dit goed organiseert kan een buurt 

daardoor herleven en versterk je het sociale weefsel in een buurt 
• mensen die een compostvat kopen kunnen misschien beloond worden (bv. in de vorm van 

een korting) 
 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• je moet stapsgewijs te werk gaan 
• de rol van milieuambtenaar voor de scholen is belangrijk 
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Dhr. Stijns Vandersmissen 

• het is belangrijk om aan de mensen mee te delen dat, indien men dit doet, men een 
besparing heeft op de gemeentelijke afvalfactuur  - dit komt iedereen ten goede 

 
Dhr. Benny Maes 

• mensen belonen zichzelf door te composteren want de afvalfactuur zal dalen 
 
Els vraag of aan Open-VLD of de vergadering geschorst dient te worden zodat men de 
amendementen rustig kan bekijken. 
 
Open-Vld wenst geen schorsing van de vergadering. De amendementen zijn duidelijk en zij kunnen 
zich hierin vinden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren van het amendement van SPa-ROB en CD&V op het voorstel van Open-VLD 

inzake oprichten van gezamenlijke composteerplaatsen voor burgers, verenigingen en 
organisaties op een gezamenlijk of openbaar perceel met gemeentelijke ondersteuning 
eenparig aangenomen 
Goedkeuring oprichten van gezamenlijke composteerplaatsen voor burgers, 
verenigingen en organisaties op een gezamenlijke of openbaar perceel met 
gemeentelijke ondersteuning 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Schrapping van 'de gemeente start met gemeentelijke composteerplaats(en) waar alle 
inwoners hun composteerbare materialen kunnen brengen' 
 
Art. 2 De gemeente sensibiliseert, stimuleert en begeleidt de burgers inzake composteren. De 
gemeente doet een oproep naar vrijwilligers voor wijkcomposteren of composteren in 
deelgemeentenen  en onderzoekt  de beschikbaarheid in woonwijken of deelgemeenten voor 
gezamenlijke of openbare percelen waar gecomposteerd kan worden. 
 
Art. 3 Aan alle scholen wordt gevraagd ze interesse hebben mbt inrichten van een 
composteerplaats, in  samenwerking met vrijwilligers of het oudercomité. Indien interesse zorgt 
de gemeente voor de nodige ondersteuning 
 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 8: REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE 
ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN WIJZIGING/TOEVOEGING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Naar aanleiding van verschillende vragen vanuit de bevolking wenst de gemeente Wellen 
Vrolingenkermis terug in ere te herstellen. 
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Juridische grondslag 
- gemeentedecreet van 15/07/2005, gecoördineerd 
- Reglement voor de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
kermisgastronomie op openbare kermissen, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 
03/04/2009 
- wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten, gewijzigd bij wet van 04/07/2005 en 20/07/2006; 
- Koninklijk Besluit van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie; 
- volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet wordt de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, geregeld bij gemeentelijk reglement; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Naar aanleiding van verschillende vragen vanuit de bevolking wenst de gemeente Wellen 
Vrolingen kermis terug in ere te herstellen. Sedert verscheidene jaren was Vrolingenkermis in 
onbruik geraakt ondanks dat er vanuit de bevolking nog een vrij sterke betrokkenheid was. In 
hoofdzaak waren de foorkramers niet meer geïnteresseerd in zulke kleine kermissen. De gemeente 
Wellen wenst zich nu opnieuw te engageren om Vrolingenkermis terug een duwtje in de rug te 
geven. Ter hoogte van café Xa4 bevindt zich een mooi stuk openbaar domein dat perfect geschikt 
is om een kleine buurtkermis met een 4 à 5-tal attracties te plaatsen. Er zijn geen problemen met 
de water- en elektriciteitsvoorziening voor de foorkramers. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Els Robeyns:  

• een individu kan geen kermis organiseren - dit is altijd een gemeentelijke aangelegenheid 
• om een kermis te kunnen organiseren in Vrolingen moet daarom het kermisreglement 

aangepast worden 
 
BESLUIT: goedkeuring wijziging kermisreglement 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Enig artikel  In art. 2 van het reglement voor de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante 
activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen van gemeente Wellen, wordt volgende 
kermis toegevoegd: 
 
Afd. 1, Artikel 2 : gegevens van de openbare kermissen. 
 
VROLINGENKERMIS 
PLAATS : Vrolingen, Kortessemstraat 
DAG : eerste weekend van september 
Opstellen : ten vroegste vanaf donderdag 17.00 uur 
Openen driedaagse kermis : vrijdag van 18.00 tot 24.00 uur, zaterdag van 15.00 tot 24.00 uur en 
zondag van 14.00 tot 24.00 uur. 
Ontmantelen zondag vanaf 24.00 uur tot maandag 17.00 uur. 
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PLAN VAN DE STANDPLAATSEN : bevoegdheid van het college. 
 
 
PUNT 9: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : ADVIES JAARREKENING 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De niet-goedkeuring dd. 7 mei 2015 door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de jaarrekening 
2014 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De gecorrigeerde jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Rochus, goedgekeurd door de kerkraad op 
26 mei 2015 en ingediend bij het centraal kerkbestuur op 30/06/2015; 
  
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
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; 
 
BESLUIT:  
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek, p/a Theo Govaerts, Veelstraat 19, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, Universiteitslaan 
1 te 3500 Hasselt. 
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V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 10: GEMEENTERAAD 25 JUNI 2015 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 25 juni 2015. 
 
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: goedkeuring notulen gemeenteraad 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  De notulen van de vergadering van 25 juni 2015, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


