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OPENBARE ZITTING 

 
I. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 1: JAARREKENING 2016 - INTREKKING VAN DE VASTSTELLING BIJ RAADSBESLUIT VAN 01.12.2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De raad stelde de jaarrekening 2016 eerder vast bij raadsbesluit van 01.12.2017. 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening  werd vastgesteld dat actief en passief van de balans 
niet gelijk waren aan elkaar.  Bijgevolg is de balans niet in evenwicht.  
Vermits het niet in evenwicht zijn van de balans aanleiding kan geven tot een niet goedkeuring van de 
jaarrekening wordt voorgesteld om de eerdere vaststelling van jaarrekening 2016 bij raadsbesluit van 
01.12.2017 heden in te trekken.  
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid het artikel 43 §2 3° houdende de bevoegdheden van 
de raad en de artikelen 172, 173, 174 en 175 betreffende de jaarrekening; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen, in het 
bijzonder titel 2, hoofdstuk 4; 
Het Ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zoals later gewijzigd; 
 
 
Toelichting (feiten en context) 
De rekening 2016 zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 01.12.2017 bestaat uit een beleidsnota, een 
financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en 
kosten) 
Deze jaarrekening bevatte ook een toelichting, die dat document verduidelijkt en begeleidende en 
aanvullende informatie geeft die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar wel relevant is om de 
beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen. 



 

Het ontwerp van de rekening werd minstens 14 dagen voor de vergadering aan ieder raadslid bezorgd. 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening  werd vastgesteld dat actief en passief van de balans 
niet gelijk waren aan elkaar.  Bijgevolg is de balans niet in evenwicht.  
Vermits het niet in evenwicht zijn van de balans aanleiding kan geven tot een niet goedkeuring van de 
jaarrekening wordt voorgesteld om - de eerdere vaststelling van jaarrekening 2016 bij raadsbesluit van 
01.12.2017 - heden in te trekken.  
Het betreft een saldo op de wachtrekening 49920000 ten bedrage van € 897,40 hetwelk op het einde van 
het jaar zorgt voor een onevenwicht op de balans. 
Dit komt doordat wachtrekeningen geen balansrubriek hebben en hierin dus ook niet worden 
opgenomen.  
Het betreft een technische fout.  
Het probleem wordt opgelost door een overboeking van de algemene rekening 49920000 (te identificeren 
inningen) naar de 48910001 (diverse verrichtingen voor derden). 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Over te gaan tot intrekking van de de jaarrekening 2016 zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 
01.12.2017.  
 
Art. 2 Dit besluit over te maken aan de Vlaamse Overheid - Agentschap Binnenlands Bestuur binnen de 
wettelijke termijnen en dit in de voorgeschreven vorm. 
 
 
 
 
PUNT 2: JAARREKENING 2016 : VASTSTELLING - NIEUW 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De raad dient de jaarrekening 2016 vast te stellen overeenkomstig de toekenning van deze bevoegdheid 
aan de raad uit hoofde van artikel 43 van het gemeentedecreet. 
 
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid het artikel 43 §2 3° houdende de bevoegdheden van 
de raad en de artikelen 172, 173, 174 en 175 betreffende de jaarrekening; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen, in het 
bijzonder titel 2, hoofdstuk 4; 
Het Ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zoals later gewijzigd; 
 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
 
De raad  stelde de jaarrekening 2016 eerder vast bij raadsbesluit van 01.12.2017. 
Heden werd de raad voorgesteld om over te gaan tot intrekking van van voornoemd raadsbesluit.  



 

De gecorrigeerde jaarrekening van de gemeente voor het jaar 2016 wordt nu ter vaststelling voorgelegd. 
Deze rekening wordt steeds opgemaakt volgens de regelgeving inzake de nieuwe beleids-en beheerscyclus 
(BBC).   
De rekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene 
rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten) 
Bij de jaarrekening behoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt. 
Ze bevat begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen , maar wel 
relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen. 
Het ontwerp van de rekening werd minstens 14 dagen voor de vergadering aan ieder raadslid bezorgd. 
 
 
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de financiële 
toestand van de jaarrekening zijn bij dit besluit opgenomen.  De financiële toestand van de jaarrekening 
duidt op een gezonde situatie met een gezonde autofinancieringsmarge en een goed resultaat op 
kasbasis. 
 
BESLUIT : Vaststellen van de gecorrigeerde jaarrekening 2016 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gecorrigeerde jaarrekening 2016 wordt vastgesteld met volgende cijfers(afgerond), als volgt : 
 
BALANS 
 

Actief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlottende activa 10.351.191 

Vaste activa 24.978.466 

Totaal Activa 35.329.657 
 

Passief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulden 10.569.554 

Netto-actief 24.760.103 

Totaal Passiva 35.329.657 
 

 
 
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 

Totaal kosten 7.847.339 

Totaal opbrengsten 8.437.447 

Overschot van het boekjaar 590.108 

 
 
FINANCIELE TOESTAND VAN DE JAARREKENING 
 



 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 
A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 
a. Belastingen en boetes 
2. Overige 
II. Investeringsbudget (B-A) 
A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 
III. Andere (B-A) 
A. Uitgaven 
1. Aflossing financiële schulden 
a. Periodieke aflossingen 
b. Niet-periodieke aflossingen 
2. Toegestane leningen 
3. Overige transacties 
B. Ontvangsten 
1. Op te nemen leningen en leasings 
2. Terugvordering van aflossing  
    van financiële schulden 
a. Periodieke terugvorderingen 
b. Niet-periodieke terugvorderingen 
3. Overige transacties 
 

1.878.238 
6.268.676 
8.146.914 
4.692.605 
3.454.309 
-2.559.217 
2.569.035 

9.819 
-535.212 
538.070 
538.070 
538.070 

0 
0 
0 

2.858 
0 

2.858 
 

2.858 
0 
0 

893.510 
7.174.559 
8.068.069 
4.725.094 
3.342.975 
-6.099.696 
13.926.147 
7.826.451 
1.261.818 
538.065 
538.065 
538.065 

0 
0 
0 

1.799.883 
1.797.024 

2.859 
 

2.859 
0 
0 

IV. Budgettaire resultaat  
      boekjaar (I+II+III) 
V. Gecumuleerde budgettaire 
     resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerde budgettaire 
      resultaat (IV+V) 
VII. Bestemde gelden (toestand 
       op 31 december) 
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 
B. Bestemde gelden voor investeringen 
C. Bestemde gelden voor andere  
     verrichtingen 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 

-1.216.190 
 

10.292.665 
 

9.076.475 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

9.076.475 
 

-3.944.368 
 

10.292.665 
 

6.348.297 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

6.348.297 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE   

I. Financieel draagvlak (A-B) 
A. Exploitatieontvangsten 
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de 
     nettokosten van schulden (1-2) 
1. Exploitatie-uitgaven 
2. Nettokosten van de schulden 
    a. Kosten van de schulden 
    b. Terugvordering van de kosten v/d   
         schulden 
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 
A. Netto-aflossingen van de schulden 

2.177.773 
8.146.914 
5.969.141 

 
6.268.676 
299.535 
299.793 

258 
 

834.747 
535.212 

1.207.525 
8.068.069 
6.860.544 

 
7.174.559 
314.016 
314.275 

259 
 

849.222 
535.206 



 

1. Periodieke aflossing v/d schulden 
2. Terugvordering v/d periodieke aflossing 
     van schulden 
B. Nettokosten van de schulden 
1. Kosten van de schulden 
2. Terugvordering v/d kosten v/d schulden 

538.070 
2.858 

 
299.535 
299.793 

258 
 

538.065 
2.859 

 
314.016 
314.275 

259 
 

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 1.343.026 358.304 

 
 
Art. 2 De jaarrekening 2016 en bijbehorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden 
overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
administratie Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm. 
 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 3: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER IN DE APPEYSTRAAT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Studie inzake zwaar vervoer in de gemeenten van de PZ Kanton Borgloon zoals voorgesteld aan de 
vergadering van het politiecollege dd. 05.10.2017. 
 
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 van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register voor de 
bekendmaking van reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 
Omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het 
wegverkeer 
 
Toelichting (feiten en context) 
De Appeystraat kent momenteel geen regelgeving inzake het zwaar vervoer. Enerzijds is de Appeystraat 
vanaf de Notelarestraat een toegangsweg richting Vrolingen. Te Vrolingen geldt een zoneverbod inzake 
het vrachtverkeer. Anderzijds vormt De Appeystraat via de Nutstraat een sluipweg richting het centrum 
van Wellen. Vrachtverkeer kan de signalisatie C23 op de Notelarestraat vanaf de rotonde, ontwijken door 



 

via de Nutstraat en de Appeystraat richting Notelarestraat te rijden. 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 22.03.2018. 
 
Argumentatie 
Dit reglement betreft een gemeenteweg. Gelet op de doelstelling om doorgaand vrachtverkeer te 
voorkomen, wordt er geopteerd voor signalisatie C23. Bussen en autocars behouden bijgevolg doorgang. 
Tegelijk is het wenselijk dat dit verbod niet geldt voor voertuigen van het type 'lichte vracht' met een 
gewicht beneden 3,5 ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer. Voertuigen lichte vracht zorgen niet 
voor bijzondere hinder, noch voor schade aan deze lokale weg. Landbouwvoertuigen zijn uit hun aard 
meestal lokaal verkeer en zijn bovendien niet geschikt voor de grotere verkeersassen. De uitzondering 
voor plaatselijk verkeer maakt de doorgang mogelijk voor bewoners, aangelanden en aldaar gevestigde 
bedrijven, evenals laden en lossen bij de hiervoor genoemde categorieën. De nodige uitzonderingen 
worden voorzien op onderborden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 In de Appeystraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt 
voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt in de Appeystraat tussen de Notelarestraat en de Nutstraat 
en dit in beide richtingen. Op dit verbod geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 
ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer.. 
 
Art. 2 Deze maatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht met signalisatie C23 met 
onderbord type IV met opschrift "+3,5t | uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen". 
 
Art. 3 Deze signalisatie wordt geplaatst 
- Op de Appeystraat vanaf de Notelarestraat 
- Op de Appeystraat vanaf de Nutstraat, richting Notelarestraat. 
 
Art. 4 Dit aanvullende reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het zwaar 
vervoer in de Appeystraat. 
 
Art. 5 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon. 
 
 
 
PUNT 4: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER IN DE BOSSTRAAT - 
ZWAAR VERVOER 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Studie inzake zwaar vervoer in de gemeenten van de PZ Kanton Borgloon zoals voorgesteld aan de 
vergadering van het politiecollege dd. 05.10.2017 



 

Lokaal overleg zwaar vervoer d.d. 07.12.2017 
 
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 van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register voor de 
bekendmaking van reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 
Omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het 
wegverkeer 
 
Toelichting (feiten en context) 
Op de Bosstraat geldt momenteel een verbod voor zwaar vervoer in de richting van Wellen, vanaf de 
Bodemstraat tot aan de N777. Dit verbod is door de politie niet te handhaven, vanwege de 
onsamenhangende signalisatie C21 en C23, elk met uiteenlopende onderborden. 
Het is wenselijk dit verbod voor zwaar goederenvervoer in de Bosstraat in zuidelijke richting vanaf de 
Bodemstraat te behouden. Op deze manier blijft industriezone Bodem bereikbaar, maar wordt tegelijk het 
doorgaand zwaar vervoer vanuit het noorden verhinderd. 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 22.03.2018. 
 
Argumentatie 
Dit reglement betreft een gemeenteweg. Eenvormige signalisatie wordt ingevoerd. Gelet op de 
doelstelling om doorgaand vrachtverkeer te voorkomen, wordt er geopteerd voor signalisatie C23. Bussen 
en autocars behouden bijgevolg doorgang. Tegelijk is het wenselijk dat dit verbod niet geldt voor 
voertuigen van het type 'lichte vracht' met een gewicht beneden 3,5 ton, landbouwvoertuigen en 
plaatselijk verkeer. Voertuigen lichte vracht zorgen niet voor bijzondere hinder, noch voor schade aan 
deze lokale weg. Landbouwvoertuigen zijn uit hun aard meestal lokaal verkeer en zijn bovendien niet 
geschikt voor de grotere verkeersassen. De uitzondering voor plaatselijk verkeer maakt de doorgang 
mogelijk voor bewoners, aangelanden en aldaar gevestigde bedrijven, evenals laden en lossen bij de 
hiervoor genoemde categorieën. De nodige uitzonderingen worden voorzien op onderborden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 In de Bosstraat wordt tussen de Bodemstraat en de N777 de toegang verboden voor bestuurders 
van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt enkel in de richting 
Bodemstraat-N777, zijnde richting Wellen. Op dit verbod geldt een uitzondering voor voertuigen met een 



 

gewicht tot 3,5 ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer. 
 
Art. 2 Deze maatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht met signalisatie C23 met 
onderbord type IV met opschrift "+3,5t | uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen". 
 
Art. 3 Deze signalisatie wordt geplaatst langs de Bosstraat op de volgende locaties: 
- Na het kruispunt Bosstraat x Bodemstraat, richting Wellen 
- Na het kruispunt Bosstraat x Kleinveldstraat, richting Wellen 
- Na het kruispunt Bosstraat x Koningsstraat, richting Wellen 
- Na het kruispunt Bosstraat x Plattestraat, richting Wellen 
 
Art. 4 Dit aanvullende reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het zwaar 
vervoer in de Bosstraat. 
 
Art. 5 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon. 
 
 
 
PUNT 5: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER IN DE 
HERSTALSTRAAT - ZWAAR VERVOER 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Studie inzake zwaar vervoer in de gemeenten van de PZ Kanton Borgloon zoals voorgesteld aan de 
vergadering van het politiecollege dd. 05.10.2017 
Lokaal overleg zwaar vervoer d.d. 07.12.2017 
 
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 van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register voor de 
bekendmaking van reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 
Omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het 
wegverkeer 
 



 

Toelichting (feiten en context) 
De Herstalstraat kent momenteel geen reglementering inzake zwaar vervoer. Dit wordt door de lokale 
politie gezien als één van de pijnpunten in de aanpak van het zwaar vervoer te Wellen. Vanaf de 
Herstalstraat is er immers zowel een toegang naar het centrum van de gemeente als naar woonkern 
Vrolingen. Het is wenselijk om de toegangswegen tot deze woonkernen reeds af te sluiten vanaf de 
Herstalstraat, aangezien deze weg niet wordt gebruikt voor doorgaand verkeer over lange of middellange 
afstand, doch enkel voor verkeer richting de woonkernen. 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 22.03.2018. 
 
Argumentatie 
Dit reglement betreft een gemeenteweg. Eenvormige signalisatie wordt ingevoerd. Gelet op de 
doelstelling om doorgaand vrachtverkeer te voorkomen, wordt er geopteerd voor signalisatie C23. Bussen 
en autocars behouden bijgevolg doorgang. Tegelijk is het wenselijk dat dit verbod niet geldt voor 
voertuigen van het type 'lichte vracht' met een gewicht beneden 3,5 ton, landbouwvoertuigen en 
plaatselijk verkeer. Voertuigen lichte vracht zorgen niet voor bijzondere hinder, noch voor schade aan 
deze lokale weg. Landbouwvoertuigen zijn uit hun aard meestal lokaal verkeer en zijn bovendien niet 
geschikt voor de grotere verkeersassen. De uitzondering voor plaatselijk verkeer maakt de doorgang 
mogelijk voor bewoners, aangelanden en aldaar gevestigde bedrijven, evenals laden en lossen bij de 
hiervoor genoemde categorieën. De nodige uitzonderingen worden voorzien op onderborden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 In de Herstalstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen bestemd of 
gebruikt voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt in de richting N777-Kukkelbergstraat. Op dit verbod 
geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk 
verkeer. 
 
Art. 2 Deze maatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht met signalisatie C23 met 
onderbord type IV met opschrift "+3,5t | uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen". 
 
Art. 3 Deze signalisatie wordt geplaatst 
- Op de Herstalstraat vanaf N777-Zonneveldweg, richting Kukkelberg. 
 
Art. 4 Dit aanvullende reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het zwaar 
vervoer in de Herstalstraat. 
 
Art. 5 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon. 
 
 
 
PUNT 6: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER IN DE NUTSTRAAT - 
ZWAAR VERVOER 



 

DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Studie inzake zwaar vervoer in de gemeenten van de PZ Kanton Borgloon zoals voorgesteld aan de 
vergadering van het politiecollege dd. 05.10.2017 
Lokaal overleg zwaar vervoer d.d. 07.12.2017 
 
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 van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register voor de 
bekendmaking van reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 
Omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het 
wegverkeer 
 
Toelichting (feiten en context) 
Te Nutstraat geldt momenteel geen specifieke regelgeving inzake het zwaar vervoer. Enerzijds vormt de 
Nutstraat een toegangspoort richting Vrolingen. Te Vrolingen werd per gemeenteraadsbesluit d.d. 
01.03.2018 een zone houdende een verbod voor vrachtverkeer ingesteld. Anderzijds vormt de Nutstraat, 
via de Appeystraat, een mogelijke sluiproute voor vrachtverkeer richting het centrum van Wellen. Het 
verbodsbord op de Notelarestraat vanaf de rotonde, kan via deze weg worden omzeild. De politie haalt  
dit probleem nadrukkelijk aan in de studie d.d. 05.10.2017. 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 22.03.2018. 
 
Argumentatie 
Dit reglement betreft een gemeenteweg. Gelet op de doelstelling om doorgaand vrachtverkeer te 
voorkomen, wordt er geopteerd voor signalisatie C23. Bussen en autocars behouden bijgevolg doorgang. 
Tegelijk is het wenselijk dat dit verbod niet geldt voor voertuigen van het type 'lichte vracht' met een 
gewicht beneden 3,5 ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer. Voertuigen lichte vracht zorgen niet 
voor bijzondere hinder, noch voor schade aan deze lokale weg. Landbouwvoertuigen zijn uit hun aard 
meestal lokaal verkeer en zijn bovendien niet geschikt voor de grotere verkeersassen. De uitzondering 
voor plaatselijk verkeer maakt de doorgang mogelijk voor bewoners, aangelanden en aldaar gevestigde 
bedrijven, evenals laden en lossen bij de hiervoor genoemde categorieën. De nodige uitzonderingen 
worden voorzien op onderborden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 



 

De raad beslist: 
 
Art. 1 In de Nutstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt 
voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt in de richting Steenweg Borgloon-Appeystraat. Op dit verbod 
geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk 
verkeer. 
 
Art. 2 Deze maatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht met signalisatie C23 met 
onderbord type IV met opschrift "+3,5t | uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen". 
 
Art. 3 Deze signalisatie wordt geplaatst 
- Op de Nutstraat vanaf Steenweg Borgloon; 
- Op de Nutstraat vanaf de rotonde Notelarestraat; 
- Op de Nutstraat vanaf na kruispunt Nutstraat x oude Nutstraat (Chemin nr. 21), richting Appeystraat. 
 
Art. 4 Dit aanvullende reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het zwaar 
vervoer in de Nutstraat. 
 
Art. 5 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon. 
 
 
 
PUNT 7: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER TE STEENWEG 
VROLINGEN - ZWAAR VERVOER 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Studie inzake zwaar vervoer in de gemeenten van de PZ Kanton Borgloon zoals voorgesteld aan de 
vergadering van het politiecollege dd. 05.10.2017 
Lokaal overleg zwaar vervoer d.d. 07.12.2017 
 
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 van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register voor de 
bekendmaking van reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 



 

Omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het 
wegverkeer 
 
Toelichting (feiten en context) 
Steenweg Vrolingen vormt vanaf de Nutstraat een belangrijke toegangsweg richting Vrolingen. Te 
Vrolingen geldt reeds een zonaal verbod inzake het vrachtverkeer. Deze zone vangt aan vanaf Steenweg 
Vrolingen. Het is daarom noodzakelijk om de toegang reeds vanaf de Nutstraat te verbieden. Immers zal 
doorgaand zwaar verkeer verderop geen alternatieve route ter beschikking hebben. Plaatselijk 
vrachtverkeer kan doorgang worden verleend via een uitzondering vermeld op onderborden. 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 22.03.2018. 
 
Argumentatie 
Dit reglement betreft een gemeenteweg. Eenvormige signalisatie wordt ingevoerd. Gelet op de 
doelstelling om doorgaand vrachtverkeer te voorkomen, wordt er geopteerd voor signalisatie C23. Bussen 
en autocars behouden bijgevolg doorgang. Tegelijk is het wenselijk dat dit verbod niet geldt voor 
voertuigen van het type 'lichte vracht' met een gewicht beneden 3,5 ton, landbouwvoertuigen en 
plaatselijk verkeer. Voertuigen lichte vracht zorgen niet voor bijzondere hinder, noch voor schade aan 
deze lokale weg. Landbouwvoertuigen zijn uit hun aard meestal lokaal verkeer en zijn bovendien niet 
geschikt voor de grotere verkeersassen. De uitzondering voor plaatselijk verkeer maakt de doorgang 
mogelijk voor bewoners, aangelanden en aldaar gevestigde bedrijven, evenals laden en lossen bij de 
hiervoor genoemde categorieën. De nodige uitzonderingen worden voorzien op onderborden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Te Steenweg Vrolingen wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen bestemd of 
gebruikt voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt in de richting Nutstraat-Zangstraat. Op dit verbod 
geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton, landbouwvoertuigen en plaatselijk 
verkeer. 
 
Art. 2 Deze maatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht met signalisatie C23 met 
onderbord type IV met opschrift "+3,5t | uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen". 
 
Art. 3 Deze signalisatie wordt geplaatst 
- Op Steenweg Vrolingen vanaf de Nutstraat. 
 
Art. 4 Dit aanvullende reglement doet geen afbreuk aan het politiereglement betreffende het zwaar 
vervoer te Vrolingen van 1 maart 2017. 
 
Art. 5 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon. 
 
 



 

 
PUNT 8: TOETREDING TOT STATIEGELDALLIANTIE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Nieuwsbericht van Limburg.net d.d. 21/12/2017 inzake het modelreglement om toe te treden tot de 
statiegeldalliantie. 
Bespreking van het college d.d. 19/02/2018 met voorstel om het modelreglement inzake de toetreding tot 
de statiegeldalliantie voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gemeente Wellen maakt deel uit van de intercommunale Limburg.net, dewelke is toegetreden tot de 
statiegeldalliantie op 22/11/2017. 
 
In de Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, 
lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. 
De partners van de statiegeldalliantie willen : 

• een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic 
flessen en blikjes; 

• een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale 
overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; 

• een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. 
De Statiegeldalliantie vraagt aan de Vlaamse Regering om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes 
en grote en kleine plastic flessen in 2018. 
 
In bijlage wordt een overzicht gegeven van de argumenten pro en contra op de invoering van statiegeld op 
de inzameling van PMD. 
 
Argumentatie 
In de beleidsnota Omgeving 2014-2019, ingediend door Vlaams minister van omgeving, natuur en 
landbouw, is opgenomen: “Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de bestrijding van zwerfvuil en 
sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk ik een aanpak uit voor specifieke 
locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil in waterlopen en rivieren en de aanleg van 
overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). Ik laat een impactanalyse uitvoeren over statiegeld op 
(plastic) flessen en blik.“ 
 
Gemeente Wellen maakt deel uit van de intergemeentelijke samenwerking Limburg.net en gelet het 
unaniem goedgekeurde standpunt van Limburg.net omtrent statiegeld en gelet haar campagne 
www.yeswecan.be.  
 
Limburg.net is toegetreden bij De Statiegeldalliantie bij beslissing van de raad van Bestuur d.d. 22 
november 2017. 
 
Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft. Dit tast het straatbeeld 
aan en de opruiming ervan gaat gepaard met extra kosten. Het zijn immers de lokale overheden die het 
grootste deel van het openbaar domein proper houden en bijgevolg ook de grootste kost van het 
opruimen van zwerfvuil dragen. 
 
Het zwerfvuil bestaat voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen , 
ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden. 
 
Statiegeld zou ervoor zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd wordt en 



 

bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een ‘waarde’ via een 
statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. 
 
Het lege verpakkingsafval leidt in de natuur momenteel tot ernstige verstoring van de flora en fauna. 
 
In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit goed en er zijn 
veel betere resultaten inzake vermijden van zwerfvuil.  
 
Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, stellen we vast dat ook in onze gemeente zwerfvuil een 
probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden het fenomeen hardnekkig 
blijft groeien. Bijgevolg pleiten we voor een structurele aanpak. Deze is gericht op het invoeren van 
statiegeld. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Verzoek aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de impactanalyse 
van het statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen : de opruimkosten van zwerfvuil voor 
lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. 
 
Art. 2 De gemeente treedt toe tot de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische deelname die geen 
financiële gevolgen heeft. 
 
 
 
 

III. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
PUNT 9: ONTWIKKELEN VAN EEN KERNVERSTERKEND WOON-EN HANDELSPROJECT VOOR GEMEENTE 
WELLEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
intentie tot het ontwikkelen van een kernversterkend woon-en handelsproject voor 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 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en in het bijzonder art. 38 §1, 1°, c W 17 juni 2016 
betreffende de mededingingsprocedure met onderhandeling 
KB van plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18.04.2017 
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.  
Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en relevante 
uitvoeringsbesluiten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 



 

Besluit Gemeenteraad dd. 12.01.2018 tot hervaststellen van het meerjarig beleidsplan 2014-2020 van 
gemeente Wellen 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 12.03.2018 
 
Toelichting (feiten en context) 
In het meerjarig beleidsplan van gemeente Wellen is volgende doelstelling opgenomen: 
BD 1419/001/008 De gemeente zet in op lokale economie 
Wellen is een economisch bedrijvige gemeente, met bijzondere aandacht voor onze ondernemingen, onze 
middenstand en onze landbouwers. Werk hebben in eigen streek komt gans de lokale gemeenschap ten 
goede. Het huidige diverse en attractieve aanbod van winkels en ondernemingen is een meerwaarde voor 
onze gemeente en willen we verder ondersteunen. We willen sfeer  in het centrum brengen en behouden in 
de overtuiging dan een aangenaam kader mensen aantrekt. 
Deze beleidsdoelstelling omvat het  actieplan 'stimuleren van buurtwinkelen (AP 1419/001/008/001). In 
kader van dit actieplan werd  overgegaan tot volgende actie  (Actie 1419/001/008/001/002):  opmaak van 
een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen. 
 
In het eindrapport 'opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen' 
werden volgende maatregelen voorgesteld rond versterking van het handelsaanbod in Wellen: 

1.Uit de analyse bleek al dat Wellen het als bescheiden gemeente niet slecht doet op vlak van 
aanbod, mede omdat veel aanbod geconcentreerd is binnen het centrumgebied. Wel stellen 
we vast dat de kooptrouw namens de eigen inwoners toch nog merkelijker beter kan, hetgeen 
ons doet besluiten dat er voor kwalitatief en nieuw aanbod altijd ruimte is binnen het 
centrumgebied of dorpshart. Hoe meer speciaalzaken of lokale initiatieven naar Wellen 
komen, hoe beter, ongeacht de theoretische marktruimteberekening.  
2.Zelfs voor een bijkomende supermarkt is plaats in Wellen-Centrum, op een locatie waar 
grootschaligheid en parkeerfaciliteiten hand in hand gaan. In de buurt van de 
Molenstraat/Notelarestraat zijn er een aantal inbreidingsmogelijkheden.  
3.Indien de gemeente er toe besluit om binnen het afgebakend dorpshart meer commerciële 
voorzieningen te faciliteren, kan dit op basis van stedenbouwkundige voorschriften die meer 
mogelijk maken voor handel dan voor wonen. Door in te zetten op meer investeringsdynamiek 
en -rendement kan bijkomend aanbod aangetrokken worden. Met name Horeca kan in en rond 
het Dorpsplein met stedenbouwkundige voorschriften meer gestimuleerd worden. Zo kan ook 
de mogelijkheid van winterterrassen nader onderzocht worden.  

 
Gemeente Wellen beschikt in het centrum van Wellen over gronden die op heden worden aangewend als 
gemeentelijk containerpark en infrastructuur voor de gemeentelijke technische dienst.  
Middels aanwenden van deze gronden voor een kernversterkend woonproject met ruimte voor handel 
mits herlocatie van het gemeentelijk containerpark en infrastructuur van de technische dienst, kan de 
gemeente de wil om actief te werken aan de versterking van haar dorpskern uitvoeren. 
Het is daarom aangewezen om een overheidsopdracht uit te schrijven waarbij  aan een Private Partner 
wordt gevraagd enerzijds om op de gronden waarop het huidige containerpark en de technische dienst 
gelegen zijn, een kwaliteitsvol gemengd project met wonen en ruimte voor handel en andere tertiaire 
functies(de zgn."Private Opdracht") te ontwikkelen en anderzijds aan de  Private Partner wordt gevraagd  
in te staan voor de realisatie van een nieuw containerpark op de percelen gelegen te Wellen, 1ste 
afdeling, sectie D nrs 1070 K en 1070 L en infrastructuur voor de gemeentelijke technische dienst op een 
hiertoe geschikte locatie, aan te brengen door de private partner (de zgn. "publieke opdracht"). De zgn 
publieke opdracht moet uitgevoerd worden aan de hand van een door de gemeente  op te stellen 
programma van eisen. 
Het is aangewezen de opdracht te gunnen via een mededingingsprocedure met onderhandeling op grond 
van artikel 38, § 1, 1°, c)  WOO, met gemeente Wellen als aanbestedende overheid. 
De gunningsprocedure bestaat uit twee afzonderlijke fasen: enerzijds de selectiefase en anderzijds de 
gunningsfase.  



 

 
Onderhavig besluit omvat het goedkeuren van de selectieleidraad op basis waarvan kandidaten 
geselecteerd kunnen worden om deel te nemen aan de gunningsfase. 
De selectie van kandidaten zal gebeuren op basis van objectieve criteria, zoals vermeld in de 
selectieleidraad. 
De selectiefase brengt geen financiële verbintenissen teweeg vanwege gemeente Wellen, te meer daar 
gemeente Wellen zich het recht voorbehoud de gunningsprocedure te allen tijde te beëindigen, waarbij 
het afbreken van de procedure de kandidaten geen enkel recht geeft op enige vergoeding of andere 
aanspraak. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• dit project vloeit voort uit studie gevoerd rond het ontwikkelen van het handelscentrum, waaruit 
blijkt dat er in Wellen nog groeipotentieel heeft 

• vanuit verschillende retailers zijn er al vragen gesteld rond mogelijkheden tot ontwikkelen van 
handelsprojecten 

• We willen kijken of er interesse is vanuit private partners om een project te ontwikkelen in 
combinatie van handel en wonen, mits de private partner een oplossing zoekt voor de 
herlocalisatie van de technische dienst en het containerpark 

• We doen nu enkel een oproep aan projetontwikkelaars om te kijken of er interesse is , waarbij de 
voorwaarde wel is dat de projectontwikkelaars voldoende ervaring hebben en financiële 
draagkracht   

• Als de selectieleidraad vandaag wordt wordt goedgekeurd, wordt ver volgende gemeenteraad een 
gunningenleidraad voorgelegd ter goedkeuring 

• Vandaag wordt er enkel het principe ter goedkeuring voorgelegd en de  zoektocht naar mogelijke 
geïnteresseerde kandidaten op de markt - We peilen nu enkel naar een interesse en zullen zien of 
die er is 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Open-Vld is voor handel en voor handelaars en men is blij als mensen in Wellen kopen 
• Uit de selectieleidraad blijkt dat het containerpark zou geherlokaliseerd worden: waar zou dit 

komen? Welke gronden zouden ter beschikking gesteld kunnen worden?  wat zal de kostprijs zijn? 
.... Zij stellen zich daar vragen rond: Wellenaar is gebonden aan zijn containerpark en is daar zeer 
gevoelig voor. 

Mevr. Els Robeyns: 
• Op deze vragen zal men een antwoord kunnen geven zodra er concrete projecten worden 

ingediend  
• Wat we mee in het project kunnen steken zijn de gronden die we nog als industrieterrein hebben 

liggen en waarop het containerpark gehuisvest kan worden en de kandidaat moet dan voor de 
herlokalisatie van de technische dienst een oplossing aanbieden  

Dhr. Benny Maes: 
• In het verleden zijn er contacten geweest om een dergelijk project in te plannen langs de 

Vloeiherkstraat - Dit terrein bleek evenwel te klein. 
• Hij wil er op aandringen dat, als er een nieuw containerpark komt, dit uitgerust wordt met een 

weegbrug om misbruiken in het containerpark te voorkomen 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• Als schepen Benny Maes zegt dat er in het verleden contacten zijn geweest, dan verontrust hun 
dat.  

Mevr. Els Robeyns: 
• In de inleiding is gesteld dat er  verschillende retailers zijn die interesse hebben om hier 

supermarkt te vestigen en op zoek zijn naar gronden die voldoende groot zijn. 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• Men hoopt dat dit project slaagt 



 

• Alles voor commerce, middenstand en inwoners van Wellen en werkgelegenheid 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeente beslist principieel een kernversterkend woon-en handelsproject te ontwikkelen op de 
gronden  die op heden worden aangewend als gemeentelijk containerpark en infrastructuur voor de 
gemeentelijke technische dienst 
 
Art. 2 Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven op basis van art. 38 §1, 1°, c W 17 juni 2016 
overheidsopdrachten, houdende het ontwikkelen van een kernversterkend woon-en handelsproject voor 
gemeente Wellen 
 
Art. 3 De selectieleidraad voor deze opdracht, zoals aangehecht aan dit besluit, wordt goedgekeurd 
 
Art. 4 De opdracht zal worden aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen. 
 
 
 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 10: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : ADVIES JAARREKENING 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2017 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22.02.2018; 
 
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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling 
Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 11: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : ADVIES JAARREKENING 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2017 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22/02/2018; 
 
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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst Kerkfabrieken van 
het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - 



 

Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 12: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : ADVIES JAARREKENING 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2017 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22/02/2018; 
 
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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, 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 het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling 
Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 13: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : AKTENAME BUDGETWIJZIGING 2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De ingediende budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper; 
 
De budgetwijziging 2018 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering van 



 

23/1/2018; 
 
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; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De exploitatietoelage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2018/10.530,12/ 0 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079001/64940000 Toelage kerkfabriek Wellen : € 10.530,12 te 
voorzien bij budgetwijziging 2018 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• de voornaamste wijzigingen betreffen een wijziging in de ontvangsten (inschrijven subsidie 
Vlaamse overheid voor opmaak van beheersplan  kerken), een extra uitgaven voor architect en 
voorzien van  24.0000 voor de sloop van kerk van Vrolingen 

• er wordt sloopvergunning en verkavelingsvergunning aangevraagd 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• Slopen van de kerk zal zeer gevoelig liggen in Vrolingen 
• Dossier van de kerk heeft men bij Stebo kunnen inkijken; hieruit blijkt dat het dak van de kerk aan 

vervanging toe is maar de stabiliteit nog in orde is en dat op basis hiervan ook een herbestemming 
kan overwogen worden.  

• Worden de pistes voor een buurthuis nog bekeken? 
Mevr. Kristien Treunen: 

• Als je dit gebouw aan de huidige normen moet aanpassen  dan kan je beter nieuw bouwen. 
Mevr. Els Robeyns: 

• Wat met de site gaat gebeuren, zal best door de volgende ploeg opgenomen worden 
Mevr. Ellen punie 

• Er groeit een boom door de muur van de kerk; dit geeft  toch aan dat er een probleem is met dat 



 

gebouw 
 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling 
Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 14: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : AKTENAME BUDGETWIJZIGING 2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetwijzigingen van de kerfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De budgetwijzigingen 2018 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Rochus Ulbeek in zijn vergadering van 
14/02/2018; 
 
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; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De exploitatietoelage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2018/566,94/566,94 (bedrag ongewijzigd) 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 



 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079002/64940000 Toelage kerkfabriek Rochus Ulbeek : 566,94 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  

• er is 18.000 € ingeschreven voor herstelling betonrot kerktoren 
Dhr. Benny Maes: 

• er is nog een bijkomende wijziging van 12.000 € - hij vraagt verduidelijking 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, 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 het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling 
Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 15: ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX OP 23 APRIL 2018 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 1 maart 2018 tot de algemene vergadering van Infrax Limburg van 23 april 2018  
om 18 uur in de Provinciale Hogeschool, Campus D, Elfde Liniestraat 24 te 3500 Hasselt met volgende 
agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Balans- en resultatenrekening 2017 
3. Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2017 
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
6. Uittreding uit Publi-T 
 
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 Infrax bij de agendapunten van de algemene vergadering van 23 april 2018, 
zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 1 maart 2018. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg. 
 
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 Infrax gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
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 Infrax Limburg van 23 april 2018 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Infrax Limburg van 23 april 2018 (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  Infrax Limburg 
van 23 april 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Infrax Limburg, 
Trichterheideweg 8 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 16: GEMEENTERAAD 1 MAART 2018 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 1 maart 2018. 
 
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. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Benny Maes: 

• hij heeft voor aanvang van de vergaderingen ontslag genomen als lid van Spa-ROB en verklaart dat 
hij verder zou zetelen als onafhankelijk raadslid - hij heeft een 4-tal redenen opgegeven waarom 
hij dit gedaan heeft - deze redenen zijn niet genoteerd 

Mevr. Els Robeyns: 
• Hij heeft deze tussenkomst gedaan voordat de vergadering was geopend en bijgevolg wordt dit 

niet opgenomen in de notulen 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Luc Knuts, Chris Ramaekers, 
Albert Thijs, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, 
Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en 
Shirley Schoels 
1 stem tegen: Benny Maes 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 1 maart 2018, goed te keuren. 
 
 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 
De Algemeen directeur 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


