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VERSLAG GEMEENTERAAD   DD.  26 MEI 2014   OM  20.00 UUR 
 
Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes 

Benny en Thijs Bèr, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris, Jans Sandra, Marc Weeghmans, 
Cornitensis Frank, Knuts Luc, Pipeleers Herman, Punie Ellen, Billen Mario, Bosmans Ilse, 
Vandersmissen Stijn, Ottenburghs Dirk, Vanvoorden Mario en Beertens Marc, leden en 
mevr. Mia Cuppens, Secretaris. 

 
Voor aanvang van de vergadering bedankt de Mevr. Els Robeyns iedereen, over alle partijen heen, voor 
de inspanningen geleverd voor de verkiezingen. Ze wenst iedereen proficiat met het persoonlijk 
behaalde resultaat. 
Dhr. Vandersmissen Stijn wenst namens de Open-VLD fractie mevr. Els Robeyns eveneens proficiat. 
 
Punt 1 : Goedkeuring biodiversiteitscharter 
 
DE RAAD,  
 
Overwegende dat de biodiversiteit achteruit gaat; 
 
Gelet op de intentie van de gemeente Wellen, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, ’t Bokje, 
WAL, VPR, WBE de Herk & Provincie Limburg om gezamenlijk het verlies aan biodiversiteit terug te 
dringen; 
 
Overwegende dat het bijgevoegde charter prioriteit legt bij de meest bedreigde en kwetsbare 
ecosystemen, met hun leefgebied en soorten, waarvoor onmiddellijke beleidsmaatregelen en acties 
voor het behoud van herstel nodig zijn; 
 
Gelet op het engagement van de gemeente Wellen aangaande de bescherming van de kamsalamander 
die door de gemeente als adoptiesoort opgenomen werd; 
 
Gelet op het gunstig advies van de WAL dd. 25/03/2014; 
 
Gelet op het gunstig advies van de VPR dd. 01/04/2014; 
 
Gelet op de beslissing van het college dd. 17/03/2014 om het biodiversiteitscharter voor te leggen aan 
de gemeenteraad tot goedkeuring; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
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Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
Artikel 1. Het charter voor biodiversiteit, met als partners gemeente Wellen, Wellense adviesraad voor 
leefmilieu, Wellense landbouwraad, Wellense natuurvereniging ’t Bokje en Wildbeheerseenheid De 
Herk, wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit 
besluit.  
 
Artikel 3. Deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de Provincie Limburg, Regionaal 
Landschap Haspengouw & Voeren, ’t Bokje, WAL, VPR & WBE de Herk. 
 
Punt 2 : Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid 
haspengouw: goedkeuring jaarrekening, inhoudelijk verslag en begroting. 

 
DE RAAD, 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen VZW Stebo en de gemeente Wellen, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 23 februari 2006; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2008 houdende goedkeuring tot toetreding tot 
de interlokale vereniging Lokaal woonbeleid Haspengouw onder voorbehoud van goedkeuring van de 
financiële inbreng, het projectaanvraagdossier en de statuten; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 03.10.2008 houdende goedkeuring statuten en 
projectbegroting; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 24.06.2011 inzake de goedkeuring van het vernieuwde 
projectvoorstel, projectbegroting en de financiële bijdrage van de gemeente en verderzetting van 
projectwerking 2012-2014  
 
Gelet op artikel 15 van de statuten waaruit blijkt dat de rekeningen, jaarverslag en begroting jaarlijks 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 
 
Gelet op het schrijven van VZW Stebo dd. 09.04.2014 met de begroting van het lopende jaar, het 
inhoudelijk jaarrapport en het financieel verslag inzake de activiteiten 2013, zoals goedgekeurd in 
vergadering van het beheerscomité van 04.04.2014; 
 
Gelet op de beslissing van het college van 12.05.2014 inzake de betaling van de jaartoelage 2014; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Besluit : met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
Artikel 1 
 
Het inhoudelijk jaarrapport, het financieel verslag inzake de activiteiten 2013 en de begroting voor het 
lopende jaar van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid Haspengouw 
worden goedgekeurd. 

 
Punt 3 : Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en onteigeningsplan Kerkhoven : 
voorlopige vaststelling. 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 01.09.2009, inzonderheid 
artikel 2.2.1 en volgende; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels 
met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de brieven van de provincie Limburg dd. 09.12.2005 en 20.07.2012 houdende toelichting 
inzake de opstelling van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 
Gelet op de brieven van Ruimte en Erfgoed dd 02.05.2007, 22.07.2010 en 11.04.2013 betreffende de 
verdeling van documenten bij gemeentelijke planningsprocessen; 
 
Gelet op het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren, goedgekeurd bij KB van 05.04.1977; 
 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wellen, goedgekeurd door de bestendige deputatie 
dd. 24.06.2004 (BS 08.07.2004); 
  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 29.06.2013 inzake de voorlopige vaststelling van het 
RUP en onteigeningsplan Kerkhoven; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 01.08.2013 tem 30.09.2013; 
 
Gelet op de bij het proces-verbaal van sluiting gevoegde bezwaarschriften dd. 30.09.2013; 
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Gelet op het gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte 
Vlaanderen dd. 27.09.2013; 
 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de provincie Limburg dd. 26.09.2013; 
 
Gelet op het gunstig advies van de stad Hasselt dd. 20.09.2013; 
 
Gelet op het gunstig advies van de Stad Sint-Truiden dd. 11.10.2013 
 
Gelet op het schrijven van de stad Borgloon dd. 30.09.2013; 
 
Gelet op het gunstig advies van de gemeente Alken dd. 25.09.2013; 
 
Gelet op het bijgevoegd gemotiveerd advies van de GECORO dd. 20.12.2013  in toepassing van artikel 
2.2.14§5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met als besluit : 
 
Het RUP “Kerkhoven” kan voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden, mits er rekening 
gehouden wordt met bovenvermelde opmerkingen. 
 
Overwegende dat met name in het advies van de GECORO volgende adviezen of opmerkingen werden 
opgenomen met de motivatie waarom deze al dan niet gevolgd worden; 
 
Advies 1 :gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen  
 
Het advies is gunstig. 
 
Het RUP werd aangepast aan de bemerkingen van de plenaire vergadering. Er is meer aandacht 
gegeven aan de bescherming van de waardevolle groenstrook langs de beek zowel op plan als in de 
voorschriften. 
 
Verder werd een toelichting toegevoegd die de onteigening van de weg naar het bufferbekken 
motiveert. In de toelichting staat dat de weg noodzakelijk is voor de aanleg van het bufferbekken. In 
dit geval kan een tijdelijke weg volstaan en is onteigening niet nodig. Tijdens één van de vergaderingen 
tijdens het voortraject werd echter gesteld dat de weg ook noodzakelijk is voor het later onderhoud 
van het bufferbekken zodat deze weg inderdaad op het RUP dient ingetekend en ook de onteigening 
verantwoord kan worden. De motivatie van de onteigening dient bijgevolg beter uitgeschreven. 
 
Ook de hoogdringendheid dient beter toegelicht (bufferbekken staat ifv aanleg gescheiden riolering 
en fietspaden langs Vloeiherkstraat/Zonneveldweg, hoogdringendheid van deze werken dient 
aangetoond te worden). 
 
Reactie/advies : Motivatie onteigening dient beter te worden uitgewerkt. 
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Advies 2 : Provincie Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid 
 
Het advies is voorwaardelijk gunstig. 
Het dossier werd grotendeels aangepast aan de bemerkingen gegeven bij de plenaire vergadering :  
 
Art. 2 : er wordt best toegevoegd dat behoefte aan bijkomend kerkhof dient aangetoond te worden in 
een toelichtingsnota bij de bouwaanvraag. 
 
Reactie/advies : Dient aangepast te worden. 
 
De provinciale dienst Waterlopen vraagt een 7m zone non aedificandi vanuit de ecologische waarde 
langs de beek. Er moet nagegaan worden hoe hieraan kan tegemoet gekomen worden. 

 
Reactie/advies : Zie verder behandeling van de bezwaren. De GECORO volgt de toegekomen bezwaren 
en adviseert de weg te verplaatsen (zie bezwaar 1). Deze opmerking is dan ook nog enkel van 
toepassing ter hoogte van het bufferbekken. Hier kan een zone non aedificandi van 7m voorzien 
worden. 
 
De locatie van de brug over de Winterbeek moet bepaald worden ifv het zo min mogelijk aantasten 
van de biologische waarden. 
 
Reactie/advies : Werd reeds bij art. 7 opgenomen. 
 
Er wordt HAG ingenomen. Het advies van Afdeling Landbouw en Visserij ikv de plenaire vergadering is 
ongunstig doch buiten de wettelijke adviestermijn ontvangen. De provinciale dienst Planning en Beleid 
vraagt om het dossier verder uit te werken wat betreft “motivering aansnijding HAG”. Het onderzoek 
naar compensatie moet verfijnd worden: zones die voor compensatie kunnen dienen moeten op kaart 
gesitueerd worden en voorzien van een grondige motivering voor het al dan niet in aanmerking komen. 
Kunnen er bv. geen zonevreemde landbouwbedrijven zone-eigen worden gemaakt? Het onderzoek en 
de conclusies dienen voorafgaand aan de definitieve vaststelling teruggekoppeld te worden met de 
dienst. 

 
Reactie/advies : Er werd reeds een grondige motivatie uitgeschreven in de memorie van toelichting. 

 
In de gemeente Wellen is reeds 75% van het gehele grondgebied landbouw. 10% heeft een groene 
bestemming. Er schiet voor de gemeente dus maar 15% over waar ontwikkelingen in kunnen worden 
voorzien. Deze gebieden werden grotendeels ingevuld door middel van eerdere planologisch 
initiatieven. 

 
Er is maar één andere zone voor openbaar nut aanwezig en daar is een waterzuiveringsstation gelegen. 
Compensatie is in dit geval dus niet mogelijk. 

 
Er zijn twee zones bestemd als recreatiegebied. Deze zijn tevens in gebruik waardoor compensatie hier 
ook niet mogelijk is. 
 



 

6 

 

 

 

Art. 1 : 10% groene ruimte is weinig (concept is begraafweide). Max. verhardingspercentage 
verschilt in kolom verordenende aspecten en essentiële aspecten. 

 
Reactie/advies : De voorschriften  
o vermelden dat de begraafplaats dient te worden ingericht als een begraafweide geïntegreerd in 

zijn huidige context van boomgaarden, 

o verplichten reeds dat de zone niet ingenomen door grafstenen of constructies groen worden 
ingericht, 

o Nemen een max. verhardingspercentage op (de verordenende kolom en essentiële aspecten 
worden op elkaar afgestemd) 

Dit biedt de nodige garanties dat de zone als begraafweide wordt ingericht.  
 
Bovendien wordt met 10% groenzone niet de totale groene ruimte bedoeld. Hiermee wordt gedoeld op 
de oprichting van een publieke zone/bezinningsruimte die het monotoon karakter van het kerkhof 
verbreekt en groen wordt ingericht. Deze plek met parkachtig karakter vormt een plaats op het kerkhof 
waar de bezoekers even tot rust kunnen komen. 

 
Voor de duidelijkheid wordt het begrip ‘groenzone’ vervangen door ‘bezinningszone’ en wordt de 
toelichtende tekst helderder verwoord. Het verordenend voorschrift wordt als volgt aangepast:  

 
Minimum 10% van de zone voor begraafplaats wordt voorbehouden of ingericht als bezinningszone 
met parkachtig karakter. 

 
Art. 4: er moet verduidelijking worden gebracht over de wijze van verharding van de wegenis. 
De toelichtingsnota spreekt over een tijdelijke verharding. 
 
Reactie/advies : De wegenis wordt niet tijdelijk verhard want dient immers zowel voor aanleg 
als onderhoud van het bufferbekken. Wordt aangepast in de toelichtingsnota. 
 
De algemene voorschriften melden mbt materiaalgebruik: Het gebruik van waterdoorlatende 
materialen is verplicht, tenzij kan aangetoond worden dat het gebruik hiervan omwille van 
milieutechnische redenen of een ongeschikte bodemgesteldheid niet mogelijk is. 
 
Advies 3 : Stad Hasselt  
De stad Hasselt heeft geen opmerkingen op het RUP. 
 
Advies 4 : Stad Sint-Truiden  
Er werden geen opmerkingen geformuleerd vermits het voorgestelde RUP geen ruimtelijke 
impact heeft op het grondgebied van Sint-Truiden. 
 
Advies 5 : Stad Borgloon  
De stad Borgloon laat weten dat zij geen advies uitbrengt over dit RUP. 
 
Advies 6 : Gemeente Alken  
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De gemeente Alken laat weten geen bezwaar te hebben bij het RUP gezien de ontwikkelingen 
geen nefaste invloed hebben, noch op vlak van mobiliteit, noch op ruimtelijk niveau. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad  kan instemmen met de beoordeling van volgende bezwaren,  met 
name als volgt : 
 
Bezwaar 1 : Devries-Scholts Freddy en Marina (dd. 27/09/2013) 
 
Vanaf perceel 437 tem perceel 417 is de boomgaard voorzien van nachtvorstberegening en 
bevloeiing. De hiervoor aangelegde buizen kruisen het te onteigenen traject. 
 
Het is aangewezen de bestaande weg te gebruiken die vertrekt ter hoogte van Zonneveldweg 
36 ten huize Jorissen. De percelen N78, 77, 76, 75, 75F zitten volgens bezwaarindiener reeds in 
het onteigeningsplan. 
 
Reactie/advies : De GECORO volgt het bezwaar. De bestaande weg gebruiken is ruimtelijk gezien 
beter. Op die manier wordt er geen schade aangebracht aan de bestaande beplanting langs de 
Winterbeek en dient de beek niet gekruist te worden. De beschikbare ruimte is hier groter dan 
ter hoogte van de geplande weg langs de Winterbeek. 
 
Bezwaar 2 : Maes-Knapen Ludo en Godelieve (dd. 13/09/2013) 
 
Deze personen wensen bezwaar aan te tekenen tegen de onteigening van perceel 416D. De 
onteigening zal veel duurder uitkomen. Er is reeds een bestaande weg (via Zonneveldweg 36). 
 
Reactie/advies : De GECORO volgt het bezwaar. De bestaande weg gebruiken is ruimtelijk gezien 
beter (zie bezwaar 1). 
 
Overwegende dat de GECORO de bezwaren bijtreedt en bijgevolg het grafisch plan en het 
onteigeningsplan dienen worden aangepast in functie van de intekening van de toegangsweg langs de 
Zonneveldweg; 
 
Overwegende dat het RUP dan in die mate gewijzigd word  zodat het aangewezen is om het RUP met 
onteigeningsplan opnieuw vast te stellen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren; 
 
Gelet op de aangepaste MER-screening en uitgebrachte adviezen over de nota. 
 
Gelet op het schrijven van de dienst MER dd. 10.04.2014 waaruit blijkt dat het plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en derhalve de opmaak van een planMER niet nodig is; 
 
Overwegende dat het RUP Kerkhoven wordt opgesteld voor openbaar nut, met name voor de 
uitbreiding van het bestaande kerkhof langs de Zonneveldweg en de aanleg van een wachtbekken ten 
oosten van het kerkhof. Dit wachtbekken wordt aangelegd naar aanleiding van de wegenis- en 
rioleringswerken langs de N777. Er wordt eveneens een toegangsweg voorzien in functie van de aanleg 
en het onderhoud van het wachtbekken; 
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Overwegende dat het bijhorend onteigeningsplan wordt opgemaakt ter realisatie van het RUP 
Kerkhoven, meerbepaald om de aanleg van deze toegangsweg tot het bufferbekken te kunnen 
voorzien; 
 
Overwegende dat deze ontsluitingsweg absoluut noodzakelijk is om de bereikbaarheid van het 
bufferbekken voor de aanleg en latere onderhoud te garanderen; 
 
Overwegende dat er op datum van 22.10.2010 reeds een ministerieel besluit werd genomen voor de 
onteigening van percelen voor de herinrichting van de N777, dat echter in dit onteigeningsdossier voor 
de toegangsweg van het wachtbekken enkel een werkzone voorzien was langs de Winterbeek; 
 
Overwegende dat de percelen voor het wachtbekken reeds eerder werden aangekocht en dat er reeds 
onderhandelingen zijn gebeurd met de betrokken eigenaars om deze werkzone langs de beek te 
mogen gebruiken als toegangsweg voor de aanleg van het wachtbekken; 
 
Overwegende dat er op vraag van deze eigenaars bijkomend eveneens plaatsbeschrijvingen werd 
uitgevoerd en vergoedingen voorgesteld voor eventuele schade, dat echter deze onderhandelingen 
niet geleid hebben tot een akkoord van de betrokken eigenaars en er bijgevolg momenteel nog steeds 
geen toegang kan genomen worden voor de aanleg van het wachtbekken; 
 
Overwegende dat er bijgevolg voor gekozen werd om een RUP kerkhoven op te maken met 
onteigeningsplan om te vermijden dat verdere onderhandelingen in der minne weer geen resultaat 
zullen opleveren; 
 
Overwegende dat echter deze onderhandelingen gelijktijdig zullen gevoerd worden; 
 
Overwegende dat de ontsluitingsweg in het eerste ontwerp-RUP voorzien werd vanuit de Kortestraat 
langs de Winterbeek; 
 
Overwegende dat echter naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties tijdens het openbaar 
onderzoek van 01.08.2013 tem 30.09.2013 gekozen werd voor het huidig tracé vanuit de 
Zonneveldweg en bijgevolg het onteigeningsplan werd aangepast; 
 
Overwegende dat namelijk verwacht wordt dat de huidige weg de minste hinder voor de betrokken 
eigenaars en gebruikers van de aanpalende percelen zal veroorzaken en er minder weerstand zal zijn 
tegen het gebruik van deze ontsluiting gezien deze weg reeds ter plaatse aanwezig is en nu ook reeds 
gebruikt wordt door landbouwvoertuigen, onder meer door de betrokkenen die bezwaar hebben 
ingediend tijdens het openbaar onderzoek; 
 
Overwegende dat de onderhandelingen in der minne met betrekking tot het gebruik van deze weg 
kortelings zullen worden opgestart, dat het echter gezien de historiek van het dossier toch eveneens 
noodzakelijk is om een onteigeningsplan op te maken; 
 
Overwegende dat, indien blijkt dat er toch geen overeenkomsten in ter minne zouden kunnen 
afgesloten worden, de gemeente dadelijk kan overgaan tot onteigening om te vermijden dat de 
werken nog verder zouden vertragen; 
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Overwegende dat het bufferbekken namelijk dient aangelegd te worden langs de Winterbeek om het 
RWA te bufferen, afkomstig van de gescheiden riolering die aangelegd zal worden langs de N777; 
 
Overwegende dat dit bufferbekken op korte termijn dient te worden gerealiseerd gezien deze werken 
een belangrijk deel uitmaken van het gecombineerd dossier aanleg fietspaden, inrichting 
schoolomgeving en riolering langs de N777, in  samenwerking met NV Aquafin, gemeente Wellen en 
afdeling Wegen en Verkeer Limburg; 
 
Overwegende dat het geheel van deze werken afhankelijk zijn van subsidiëring door de hogere 
overheden, dat het voorontwerp van de rioleringswerken reeds door de VMM werd goedgekeurd, en 
bijgevolg het wachtbekken en toegangsweg gelijktijdig met de andere werken dienen worden 
uitgevoerd; 
 
Overwegende dat, indien de gemeente namelijk niet op korte termijn in bezit kan gesteld worden van 
de genoemde percelen, een gedeelte van de werken jaren moet worden uitgesteld tot de gewone 
onteigeningsprocedure volledig is afgerond; 
 
Overwegende dat dan de subsidiëringen van VMM en AWV in het gedrang kan komen gezien de 
vastleggingen van deze subsidies eveneens tijdsgebonden zijn en dan de gemeente de werken 
helemaal niet kan uitvoeren; 
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen; 
 
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemene nutte; 
 
Gelet op 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 (BS 16.12.2011) 
 
Gelet op de 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; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT  met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
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Artikel 1:   
Het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerkhoven bestaande uit bijgevoegde grafisch 
plan, onteigeningsplan, toelichtingsnota, stedenbouwkundige  voorschiften en planregister wordt 
voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast het dossier te onderwerpen aan een 
openbaar onderzoek, het advies van de deputatie van de provincie Limburg, de aangrenzende 
gemeentes en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
 
Punt 4 : overeenkomst van erfpacht van een perceel grond met bijhorende votiefkapel gelegen te 
Wellen, 1e afdeling, Sie. E  nr. 494 /S 
 
De Raad 
 
Overwegende dat in de periode 2014-2018 de 100ste verjaardag van de “Groote Oorlog” word 
herdacht; 
 
Overwegende dat in het kader van deze verjaardag het wenselijk is de votiefkapel Russelt 53 + terug 
op te waarderen en in ere te herstellen als aandenken aan de Wellenaren die sneuvelden tijdens 
wereldoorlog I. 
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de gemeente het perceel grond met bijhorende 
votiefkapel gelegen te 3830 Wellen, Russelt 53+ en kadastraal gesitueerd onder Wellen, 1e afdeling, 
Sie. E nr. 494 /S met een vermoedelijke oppervlakte van 120 m² in erfpacht te neemt om de nodige 
werken te kunnen uitvoeren; 
 
Gelet op de ondertekende verklaring dd. 15.04.2014 van Marie Thérèse Thenaers, waarin zij verklaart 
akkoord te gaan met het ontwerp van de  erfpachtovereenkomst betreffende een perceel grond met 
bijhorende votiefkapel gelegen te Wellen, 1e afdeling, Sie. E nr. 494 /S voor de jaarlijkse vergoeding 
van 1 € (één euro);  
 
Gelet op het schrijven van de provincie Limburg dd. 23.01.2014 inzake de subsidiëring van projecten 
rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, §2, 12° en artikels 248 t.e.m. 
261; 
 
Gelet op de besprekingen in de raad;  
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BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
 
Artikel 1: 
Het perceel grond met bijhorende votiefkapel gelegen te 3830 Wellen, Russelt 53+ en kadastraal 
gesitueerd onder Wellen, 1e afdeling, Sie. E nr. 494 /S met een vermoedelijke oppervlakte van 120 m² 
wordt in erfpacht genomen zoals bepaald in hiernavolgende overeenkomst. 
  
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere samenstelling van het 
dossier, onder meer met het aanvragen van een bodemattest en van een stedenbouwkundig 
uittreksel. 
 
Overeenkomst: 
 
-  OVEREENKOMST VAN ERFPACHT  - 
VAN EEN PERCEEL GROND MET BIJHORENDE VOTIEFKAPEL GELEGEN TE WELLEN, 1e AFDELING, SIE. E  
NR. 494 /S 
 
Tussen 
 
ENERZIJDS 
Mevrouw Marie Thérèse Irma Georgette THENAERS (NN 29.06.03.238-32) wonende te 3830 Wellen, 
Russelt 53. 
Hierna genoemd ‘de eigenaar’ of ‘de erfpachtgever’. 
 
En 
 
ANDERZIJDS 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, wonende 
te 3830 Wellen, De Rijten 4, burgemeester en mevrouw MIA CUPPENS, wonende te 3840 Borgloon, 
Mellenstraat 52c, secretaris, handelend in uitvoering van de gemeenteraad van 26.09.2013. 
Hierna genoemd ‘de erfpachtnemer’. 
 
is navolgende overeenkomst afgesloten: 
 
VOORWERP VAN ERFPACHT 
 
De eigenaar geeft het hierna genoemd onroerend goed met bijhorende votiefkapel in erfpacht aan de 
erfpachtnemer vanaf heden,  .. / .. / 2014 en dit voor een duur van 27 jaar. Deze erfpacht heeft 
betrekking op het hieronder beschreven goed en eindigt op .. / .. / 2041. 
 
Een perceel grond met bijhorende  votiefkapel in neogotische stijl, gelegen te Wellen, 1e afdeling, Sie. 
E  nr. 494 /S, met als adres Russelt 53+, met een oppervlakte van 120 m² (honderdtwintig vierkante 
meter). 
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OORSPRONG VAN EIGENDOM 
 
Het goed hoort toe aan de eigenaar sedert meer dan dertig jaar. 
 
OVEREENKOMST 
 

- De comparanten verklaren met ingang van heden dat de gemeente Wellen de erfpachtnemer wordt 
van voormeld goed. 

- Het gebouw en de beplanting gaan over in de staat waarin zij zich heden bevinden. Beide comparanten 
verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien 
hoofde geen vordering heeft. 

- De erfpachtnemer eigent zich het recht toe om de aanplantingen rondom de kapel te wijzigen om 
zodoende de aantrekkingskracht van het gebouw te vergroten. 

- De erfpachtnemer verbindt zich ertoe om het gebouw in een goede staat te bewaren en de nodige 
herstellingen uit te voeren indien deze zich opdringen. 

- Bij het einde van de erfpacht is er geen vergoeding verschuldigd door de grondeigenaar. 
 

PRIJS 
 
Beide partijen komen overeen dat de jaarlijkse vergoeding is vastgesteld op 1 € (één euro). De totale 
vergoeding van de erfpacht bedraagt 27 euro (zevenentwintig) euro en zal betaald worden aan de 
eigenaar door een eenmalige overschrijving op rekeningnummer ………………………………………………….. 
 
Opgemaakt te Wellen op (datum) in 3 exemplaren.  
 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van  …  woorden en …  zinnen. 
 
WAARVAN AKTE 
Te Wellen, op  datum 
Voor de grondeigenaar    voor de erfpachter 
 
DHR. MARC WEEGHMANS VERLAAT DE VERGADERING IN TOEPASSING VAN ART. 27 61,1° 
GEMEENTEDECREET 
 
Punt 5 : verkoop van een perceel grond met gebouw en aanhorigheden zijnde de voormalige pastorij 
van Ulbeek, Ulbeekstraat 18 gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sie. B  nr. 89/D 
 
De Raad 
 
Gelet op het Grond- en Pandendecreet van 27.03.2009 en in werking getreden op 01.09.2009, 
inzonderheid artikel 4.1.1 en volgende inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod; 
 
Overwegende dat de gemeente Wellen vóór 2025 58 sociale huurwoningen, 25 sociale koopwoningen 
dient te realiseren; 
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Gelet op de overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod tussen de gemeente, de Kleine 
Landeigendom, Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor Land van Loon VZW, 
zoals goedgekeurd in vergadering van 31.01.2014 en door alle partijen ondertekend op 27.02.2014;  
 
Gelet op het principieel akkoord dd. 23.01.2013 van de Raad van Bestuur van de Hasseltse 
Huisvestingsmaatschappij, om het goed gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sie. B nr. 89/D te kopen; 
 
Gelet op de overlegvergaderingen dd. 2.04.2013, 2.05.2013 en 3.09.2013 betreffende de 3 voorstellen 
voor de herinrichting van de voormalige pastorij door architectenbureau Vantilt-Houben BVBA 
(Dorpsstraat 64  3830 Wellen); 
 
Gelet  op het uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de Hasseltse 
Huisvestingsmaatschappij CV dd. 13.11.2013 waarin zij definitief bevestigen om over te gaan tot de 
aankoop van het goed gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sie. B nr. 89/D; 
 
Gelet op het opmetingsplan dd. 21.08.2010 van landmeter-expert N. Cielen, Daalstraat 41 te 3770 
Riemst; 
 
Gelet op het bodemattest van OVAM dd. 30.01.2014; 
 
Gelet op het uittreksel uit het plannenregister dd. 26.03.2014; 
 
Gelet op het energieprestatiecertificaat dd. 19.05.2014, opgemaakt door energiedeskundige Jos 
Neven, EPC - EAP - Renovatieadvies NEON NV (Langstraat 32  3830 Wellen) - erkenningscode: EP12010 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 42 § 1 en artikel 43 § 2, 12;  
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 
 
De burgemeester stelt dat ten gevolge van goedkeuring van deze overeenkomst de eigendom van de 
pastorij te Ulbeek over gaat op de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van sociale 
huurwoningen. 
Mevr. Leduc stelt dat Open-Vld tegen deze verkoop is omdat: 

 De oude pastorij maakt deel uit van het geklasseerde dorpszicht van Ulbeek – dit moet 

behouden blijven zoals het is 

 Voorbereidende schetsen geven de indruk dat het zicht veranderd wordt – dit is voor hun 

onaanvaardbaar 
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 Ze stellen de benutbare woonoppervlakte ter discussie 

De burgemeester antwoordt dat er maximaal 4 woningen kunnen voorzien worden in de pastorij. De 
Hasseltse huisvestingsmaatschappij dient zich, bij de realisatie van dit project, te houden aan de ter 
zake geldende stedenbouwkundige voorschriften. 
 
Gelet op de besprekingen in de raad;  
 
De burgemeester  
 
BESLUIT:  
 

Stemmen 
voor 

Cabergs Johan, Maes Benny, Thijs Bèr, Ramaekers Chris, Cornitensis Frank, Knuts 
Luc, Pipeleers Herman, Punie Ellen, Billen Mario, Els Robeyns 
Treunen Kristien, Bosmans Ilse, Ottenburghs Dirk 

Stemmen 
tegen 

Jeanine Leduc, Sandra Jans, Vandersmissen Stijn, Vanvoorden Mario, Beertens Marc 

Onthouden niemand 
 
Artikel 1: 
De gemeente Wellen verkoopt in volle eigendom aan de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij CVBA die 
aanvaardt, een perceel grond met gebouw en aanhorigheden zijnde de voormalige pastorij van Ulbeek, 
Ulbeekstraat 18 gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sie. B nr. 89/D met een oppervlakte van van 629 m² 
(zeshonderdnegenentwintig vierkante meter) volgens opmetingsplan dd. 21.08.2010 van landmeter-
expert N. Cielen, Daalstraat 41 te 3770 Riemst; 
  
Artikel 2: 
De verkoopprijs bedraagt 189 000 euro (honderdnegenentachtigduizend euro) zoals bepaald in het 
schattingsverslag dd. 2.10.2013 opgesteld  door landmeter – expert Hendrik Appeltans, 
Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt.   
 
Artikel 3: 
Overwegend dat er in het budget 2014 een ontvangst van 189.000 EUR voorzien is bij de 
.  beleidsdoelstelling:  001.006 : de gemeente maakt werk van een lokaal woonbeleid 
  Actieplan 001.006.002:  De gemeente zet in op sociaal huur- en koopwonen 
. Actie: 001.006.002.004: bestemmen pastorij Ulbeek voor sociaal wonen 
. Beleidsdomein:  02 – Woon- en leefomgeving  
. Registratiesleutel : 005002/22000020   
 
Artikel 4: 
De verkoop geschiedt voor openbaar nut, meer in het bijzonder voor de verwezenlijken van het 
maatschappelijk doel waarvoor de maatschappij-koper werd opgericht, namelijk alle onroerende 
verrichtingen betreffende sociale huisvesting. De koper zal instaan voor de realisatie van 4 sociale 
huurwoningen. 
 
Artikel 5: 
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De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij de 
overschrijving van de verkoopakte. 
 
Artikel 6: 
Deze verkoop zal gebeuren onder de volgende voorwaarden: 
 
-  VERKOOPAKTE  - 

VAN EEN PERCEEL GROND MET GEBOUW EN AANHORIGHEDEN ZIJNDE DE VOORMALIGE PASTORIJ 
VAN ULBEEK, ULBEEKSTRAAT 18 GELEGEN TE WELLEN, 4e AFDELING, SIE. B  NR. 89/D 
 
Tussen 
ENERZIJDS 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, wonende 
te 3830 Wellen, De Rijten 4, burgemeester en mevrouw MIA CUPPENS, wonende te 3840 Borgloon, 
Mellenstraat 52c, secretaris, handelend in uitvoering van de gemeenteraad van 26.05.2014. 

verder ‘ de gemeente ’ of  ‘ de verkoper ’ genoemd; 
 
en 
ANDERZIJDS 
‘DE HASSELTSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CVBA’ waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 
te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 53, ingeschreven onder identificatienummer (en met BTW-
nummer) 401.304.539; 
Erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting op tweeëntwintig september 
negentienhonderdeenentwintig (22.09.1921) en door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 
negentien maart negentienhonderdeenennegentig (19.03.1991) onder nummer 705; 
Opgericht bij onderhandse akte van vijfentwintig november negentienhonderdeenentwintig 
(25.11.1921), voor een periode van dertig jaar, onder de benaming ‘HASSELTSE  SAMENWERKENDE 
BOUWMAATSCHAPPIJ’ en waarvan de statuten verschenen zijn in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van elf december daarna onder nummer 11983; 
De statuten werden de laatste maal gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene 
vergadering gehouden op vijfentwintig juni tweeduizend en twaalf (25.06.2012), bij akte verleden voor 
notaris Smeets te Hasselt, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, 
onder nummer 12122832. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door: 
- De heer JOZEF VERJANS, voorzitter, identiteitskaartnummer 591.4774987.70 uitgereikt te 
Diepenbeek en geldig van 22.11.2011 tot 22.11.2016, wonende te 3590 Diepenbeek, Kastanjelaan 12; 
- De heer  DOMINIQUE VRANCKEN, directeur, identiteitskaartnummer 591.3898497.72 uitgereikt te 
Wellen en geldig van 18.07.2011 tot 18.07.2016, wonende te 3830 Wellen, Krikeldries 37; 
Handelend overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en in 
uitvoering van de Raad van Bestuur in zitting van 13.11.2013 

verder ‘ de koper ’ genoemd; 
 
is navolgende overeenkomst afgesloten: 
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1.  VOORWERP VAN VERKOOP 

De gemeente verkoopt in volle eigendom, aan de koper die aanvaardt, het hiernavolgend beschreven 
goed:  
 
 -  Aanduiding van het goed  - 

Een perceel grond met gebouw en aanhorigheden zijnde de voormalige pastorij van Ulbeek, 
Ulbeekstraat 18 gelegen te Wellen, 4e afdeling, sie. B  nr. 89/D met een oppervlakte van 629 m² 
(zeshonderdnegenentwintig vierkante meter) volgens opmetingsplan dd. 21.08.2010 van landmeter-
expert N. Cielen, Daalstraat 41 te 3770 Riemst; 
Zoals uit dit opmetingsplan blijkt, hoort de muur met de metalen gril voor het gebouw niet tot de 
eigendom. 

hierna verder ‘ het goed ‘ genoemd; 
 
Het opmetingsplan wordt aan de akte gehecht en er gelijktijdig mee geregistreerd.  
 

 -  Doel van de verkoop  - 

De verkoop geschiedt voor openbaar nut, meer in het bijzonder voor de verwezenlijken van het 
maatschappelijk doel waarvoor de maatschappij-koper werd opgericht, namelijk alle onroerende 
verrichtingen betreffende sociale huisvesting. De koper zal instaan voor de realisatie van 4 sociale 
huurwoningen. 
 
 -  Eigendomsaanhaling  - 

Het goed hoort toe aan de gemeente Wellen sedert meer dan dertig jaar. 
 
 

2.  VOORWAARDEN 

 -  Waarborg / Hypothecaire toestand  - 

De verkoper vrijwaart de koper tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere hindernissen van welke 
aard ook.  
Het verkochte goed wordt ter beschikking van de koper gesteld voor vrij en onbelast van alle 
hypothecaire lasten, zowel in hoofde van de verkoper als in hoofde van de vorige eigenaars. 
Zo het goed niet vrij is van dergelijke lasten dan heeft de koper het recht zich te bevrijden door 
consignatie van de vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding 
noch ingebrekestelling. Dit zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen de betaling bestaat.  
 
 -  Erfdienstbaarheden  - 

De koper ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden die het verkochte goed zouden kunnen bezwaren, en hij zal genieten van de 
heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op zijn kosten, lasten en risico, en zonder dat 
dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten ingevolge regelmatig 
overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.  
 
 -  Staat van het goed / Oppervlakte / Inhoud  - 

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt. Geen vordering mag ingebracht 
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worden wegens vergissing in de beschrijving of in de oppervlakte. Het verschil in min of meer, al 
overtrof dit het twintigste (1/20), blijft ten bate of ten laste van de koper. 
De verkoper vrijwaart de koper voor eventuele verborgen gebreken onder de hierna vermelde 
modaliteit: 

- het bestaan van verborgen gebreken kan geen aanleiding geven tot het vorderen van de 
ontbinding van de verkoopakte. 
 

 -  Postinterventiedossier  - 

De verkoper verklaart dat er voor het goed geen postinterventiedossier werd opgesteld en bevestigd 
dat er aan het perceel geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor 
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 betreffende  de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. 
 
 -  Bodemsanering  - 

De verkoper verklaart dat bij haar weten geen risicodragende inrichting gevestigd was en er geen 
risicodragende activiteiten werden uitgeoefend zoals voorzien in het Bodemdecreet. De verkoper 
heeft een bodemattest aangevraagd bij OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen. De koper 
verklaart verder dat hij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis heeft genomen van het 
bodemattest. 
De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op 30.01.2014 met referte 
A: 20140053009 - R: 20140050783, luidt als volgt: 

1. Kadastrale gegevens 
datum toestand op : 01.01.2014 
afdeling : 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK/ 
straat + nr : Ulbeekstraat 18 
sectie : B 
Nummer : 0089/00D00 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 

2. Inhoud van het bodemattest 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

Opmerkingen: 
1.  Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2.  Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 
3.  Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. 
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4.  De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
Te Mechelen, 30.01.2014 
 
Beide partijen verklaren kennis te dragen van het voormelde bodemattest en ontlasten ons, 
ondergetekende burgemeester van alle verdere verantwoordelijkheid dienaangaande. 
 

-  Voorbehoud  - 

http://www.overdracht.ovam.be/
http://www.ovam.be/grondverzet
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Alle meters en leidingen die zich thans in het verkochte goed zouden bevinden en aan de verkoper niet 
toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht op zou 
hebben. 
 

-  Verzekering  - 

De verkoper verklaart dat het verkochte goed verzekerd is tegen brand en andere risico’s. Hij verbindt 
zich ertoe het bestaande contract vanaf heden nog minstens één maand voort te zetten pro rata 
premiegedeelte ten laste van de koper. Vanaf dan zal de koper zelf moeten instaan voor de verzekering 
van het goed. 
 
3.  STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Aan deze akte is een stedenbouwkundig uittreksel gevoegd, afgeleverd door het schepencollege van 
de gemeente Wellen op 26.03.2014, dat echter niet fysiek aan deze akte wordt gehecht. De koper 
verklaart een kopie van dit uittreksel te hebben ontvangen. 
 
Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige verkoop, werd nog geen bouwvergunning 
aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een bouwvergunning zal 
kunnen worden verkregen. Bijgevolg verklaart de verkoper dat geen zekerheid kan worden gegeven 
omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting 
op te richten, die voor bewoning kan worden gebruikt. 
-1- Voor het goed werd geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. 
-2- Het goed is volgens het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren gelegen in  woongebied met 
landelijk karakter 
-3- Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41 
tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. 
-4- Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1. van de Vlaamse codex 
Ruimtelijke Ordening van toepassing. 
-5- Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
De koper verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van artikel 
4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. 
 
De verkoper verklaart kennis te hebben van de bescherming van voormeld goed als dorpsgezicht bij 
Ministerieel besluit van 9.06.2004. , met name Wellen Ulbeek : Dorpsdries en St.- Rochuskerk. 
  
4.  GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN 

De verkoper verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is, zodat de grond met gebouw en 
aanhorigheden ter beschikking van de koper wordt gesteld, voor vrij van huur, pacht, gebruik of 
bezetting.  
De koper zal de volle eigendom en het genot van het goed hebben vanaf heden. 
De koper zal de onroerende voorheffing en alle andere belastingen van alle aard, zowel rechtstreekse 
als onrechtstreekse, welke betrekking hebben op het aangekochte goed en deze verkoop transactie te 
zijnen laste nemen vanaf heden. 
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5.  WETTELIJKE VERMELDINGEN 

-  BTW 

De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de verkoper van artikel 62, paragraaf 2 en van 
artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Artikel 62, paragraaf 2: 
 "Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4 paragraaf 2, eigenaar 
of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de 
instrumenterende burgemeester die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of 
hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of 
lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4 paragraaf 2, kenbaar te maken. De Minister van 
Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf." 
Artikel 73: 
 "Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, 
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 125.000 
EUR of met één van die straffen alleen." 
De verkoper verklaart niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze 
hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
De verkoper verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het stelsel van de 
belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte 
voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.-eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van 
het wetboek over de toegevoegde waarde, en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke 
vereniging die door zijn activiteit de hoedanigheid van B.T.W.-belastingplichtige heeft. 
 
-  Verklaring in uitvoering van artikel 276bis van het Algemeen reglement op de elektrische installatie 

De koper en verkoper zijn onderling overeengekomen dat er geen keuring van de elektrische installatie 
zal gebeuren omdat het goed volledig verbouwd zal worden. 

 
-  Energieprestatiecertificaat (EPC) 

Teneinde te voldoen aan de verplichtingen opgenomen in het EPC-decreet van 11.01.2008, zoals 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5.12.2008 houdende de invoering van het 
energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de 
energieaudit, heeft de verkoper het energieprestatiecertificaat  van het gebouw aangevraagd.  
Het energieprestatiecertificaat werd opgemaakt door energiedeskundige Jos Neven, EPC - EAP - 
Renovatieadvies NEON NV (Langstraat 32  3830 Wellen) - erkenningscode: EP12010 - en werd 
afgeleverd op 19.05.2014. 
Energieprestatiecertificaat is aangevraagd: maandag 12.5 om 10u. komt Jos naar gemeentehuis. 
 
6.  PRIJS 

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van de normale verkoopwaarde van 
189 000 € (honderdnegenentachtigduizend euro), zoals bepaald in het schattingsverslag 
dd. 2.10.2013 opgesteld door landmeter-expert, Hendrik Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 
Hasselt. 
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 -  Wijze van betaling  - 

De aankoopprijs wordt betaald door afgifte van een bankcheque bij het verlijden van de authentieke 
akte. 
 
Waarvan kwijting: 
Mevrouw Nadine Claes, gemeentelijk ontvanger geeft kwijting voor het innen van het geld in naam en 
voor rekening van de gemeente Wellen. 
 
Buiten de aankoopprijs zal de koper alle bijkomende kosten o.a. registratie- en overschrijfkosten der 
hypotheken, kosten voor het opmetingsplan, schattingsverslag bodemattest moeten dragen. Deze 
bijkomende kosten worden verrekend vooraleer de koper een voor eensluidend afschrift van de akte 
ontvangt. 
 
7.  SLOTBEPALINGEN 

 -  Kosten  - 

Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de koper. 
 
 -  Ontslag van ambtshalve inschrijving  - 

De verkoper verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve in-
schrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. 
 
 -  Woonstkeuze  - 

Voor de uitvoering van deze akte, verklaren verkoper en koper keuze van woonst te doen op het 
gemeentehuis van Wellen, Dorpsstraat 25. 

 
 -  Verklaring Pro Fisco  - 

De koper verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161.2° van het Wetboek der 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en verklaart dat de aankoop gebeurt om reden van 
openbaar nut. 
 
 
8.  VERKLARING 

Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
Beide partijen verklaren zich akkoord met de raadpleging van het rijksregister. 
 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van          woorden en      zinnen. 
 
WAARVAN AKTE 
Na verkorte voorlezing en toelichting van de gehele akte, 
verleden te Wellen op datum 
 
voor de verkoper,        voor de koper, 
gemeente Wellen        Hasseltse Huisvestingsmaatschappij CVBA 
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DHR. MARC WEEGHMANS VERVOEGT OPNIEUW DE VERGADERING. 
 
Punt  6 : Begrotings- en jaarrekening 2012:  Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur 
 
DE RAAD,  
 
Gelet op de jaarrekening 2012 zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 november 
2013, bevattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans en de toelichting; 
 
Gelet dat de gouverneur de jaarrekening voor het dienstjaar 2012 heeft goedgekeurd overeenkomstig 
het besluit dd. 14.03.2014, waarvan afschrift in bijlage is gevoegd; 
 
Gelet op art.16 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaams Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten (AT), zoals later gewijzigd; 
 
Gelet op de artikelen 74-79 van het KB van 02.08.1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit (ARGC); 
 
Gelet op het MB van 23.09.1991 (MB 1991) tot vaststelling van de boekhoudkundige documenten in 
uitvoering van art. 44 van KB van 02.08.1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke 
Comptabiliteit; 
 
Gelet op het MB van 10.01.1996 (MB 1996) houdende wijziging van het MB van 23.09.1991 tot 
vaststelling van de boekhoudkundige documenten in uitvoering van art. 44 van het KB van 02.08.1990 
houdende het ARGC; 
 
Gelet op de Omzendbrief BA/FB 96/3 van 03.04.1996 betreffende nieuwe gemeentelijke boekhouding: 
door de gemeente te verstrekken toelichtingen bij de jaarrekening en de begrotingsrekening (OB); 
 
Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet (GW) van 24.06.1988, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet (GD) van 15.07.2005, zoals gewijzigd; 
 
KENNISNAME : 
 
De raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 14 maart 2014 betreffende 
de gemeenterekening voor het dienstjaar 2012. 
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Punt 7 : Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL: 
vaststelling van mandaat 

 
DE RAAD 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2013 tot aanduiding van de mevrouw 
Ellen Punie als vertegenwoordiger van gemeente Wellen voor de actuele legislatuur; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 9 mei 2014 voor de gewone vergadering van de Algemene 
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 20 juni 
2014 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013 
3. De balans 2013 en de resultatenrekening 2013, en de vaststelling van het saldo: 

goedkeuring 
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring 
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) 

voor het boekjaar 2014: goedkeuring 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota’s betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de gewone vergadering d.d. 20 juni 2014 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren  
 
BESLUIT met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen  
 
Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s worden de agendapunten van 
de gewone vergadering d.d. 20 juni 2014 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd, met uitzondering van de in artikel 
2 vermelde agendapunten. 
 
Artikel 2: De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de in 
artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2  en verder al het nodige te 
doen voor afwerking van de volledige agenda. 
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Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
Punt 8 : Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net – Algemene Vergadering woensdag 25 juni 2014 
om 19u. – Agenda en in te nemen standpunten  
 
DE GEMEENTERAAD, in openbare zitting vergaderd,  

 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd; 

 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 

 

Gelet op de statuten van Limburg.net; 

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2013 tot aanduiding van mevrouw 
Kristien Treunen als vertegenwoordiger en de heer Johan Cabergs als plaatsvervanger van gemeente 
Wellen voor de actuele legislatuur; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van 8 mei 2014 (referte FA_AM_140508_171) tot de  

Algemene Vergadering van Limburg.net van woensdag 25 juni 2014 om 19 u in de gebouwen van 
Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, met vermelding van de volledige 
agenda;  

 

Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:  
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Activiteitenverslag 2013    
5. Jaarrekening 2013 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
6. Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders (art. 40 statuten, art. 95 en 96 

wetboek vennootschappen) 
7. Verslag van de commissaris (art. 40 statuten, art. 553 wetboek vennootschappen) 
8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
10. Ontslag en benoeming van bestuurders 
11. Varia 

 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren;   
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BESLUIT : met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen  
 
Artikel 1  

De agendapunten van de Algemene vergadering van woensdag 25 juni 2014 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
Punt 9 : Toelage 2014: Wellense sportraad t.b.v. € 750,00 

 
DE RAAD,  
 
Gelet op de aanvraag van de Wellense sportraad dd. 24.03.2014 tot het bekomen van een toelage voor 
2014 bevattende: het kasverslag werkingsjaar 2013, met omschrijving van de uitgaven en ontvangsten, 
de rekeninguittreksels 2013 en de rekeninguittreksels houdende het saldo dd. 31.12.2013 ; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 22.02.2013 betreffende het reglement inzake toekenning van 
toelagen (jaarlijkse werkingssubsidie en projectsubsidie) aan adviesraden en overlegstructuren ; 
 
Gelet op artikel 4 van voornoemd raadsbesluit houdende: “ Elke aanvraag voor een werkingssubsidie 
moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken, met name : 

- Een kasverslag van het vorige dienstjaar met 
verantwoordingsstukken ; 

- Kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het 
vorige dienstjaar én van de laatste stand van de financiële rekeningen 
“ ; 

 
Gelet dat het college in vergadering van 24 maart 2014 vaststelde dat: 

- Alle rekeninguittreksels werden bijgevoegd en in overeenstemming 
zijn met het kasverslag ; 

- De gevraagde verantwoordingsstukken werden bijgevoegd o.v.v. 
vermelding van een omschrijving van de uitgave of ontvangst ; 

 
Gelet op artikel 5 van het raadsbesluit houdende : “ Indien uit de stavingstukken blijkt dat op 31.12 
van het vorige dienstjaar, een totaal positief saldo van 2.500 euro op de rekeningen van een adviesraad 
stond, wordt de subsidie niet toegekend. Hiervan wordt alleen afgeweken indien de betrokken 
adviesraad door middel van stavingstukken kan aantonen dat in het jaar waarin de subsidie wordt 
aangevraagd, voor méér dan 2.500 euro aan uitgaven zijn voorzien of wanneer de begroting – van het 
duidelijk omschreven en gemotiveerd project – aangeeft dat het project voor meer dan 2.500 euro 
kosten met zich mee brengt “ ; 
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Gelet dat het totaal positief saldo op de rekeningen dd. 31.12.2013 € 527,89 bedraagt. Het maximum 
van € 2.500 – zoals vastgesteld bij art. 5 in het reglement tot toekenning van toelagen aan adviesraden 
en overlegstructuren – wordt dus niet overschreden. 
 
Gelet op de beslissing van het college dd. 24.03.2013 om de aanvraag voor te leggen aan de 
gemeenteraad tot toekenning van de toelage ; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de op de 
aanwending van sommige toelagen ; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht ; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen ; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet ; 
 
Overwegend dat er in het budget 2014 een krediet van € 750 voorzien is bij de: 

- Beleidsdoelstelling: 001.001 
- Actieplan 001.001.001: Gelijkblijvend beleid 
- Actie: 001.001.001.001: Gelijkblijvend beleid 
- Beleidsdomein: 04: Cultuur en vrije tijd 
- Registratiesleutel: 074000/61310040: Toelage sportraad 

 
BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1: Voor het jaar 2014 zal aan de Wellense Sportraad een geldelijke toelage van € 750,00 
toegekend worden. 
 
Artikel 2: Deze toelage zal aangerekend worden in de boekhouding als volgt: 

- Beleidsdoelstelling: 001.001 
- Actieplan 001.001.001: Gelijkblijvend beleid 
- Actie: 001.001.001.001: Gelijkblijvend beleid 
- Beleidsdomein: 04: Cultuur en vrije tijd 
- Registratiesleutel: 074000/61310040: Toelage sportraad 

 
Artikel 3: Dit bedrag zal worden overgeschreven op rekeningnummer 860-1027993-66 van de 
Wellense sportraad. 
 
Artikel 4: De Wellense sportraad zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de 
bepalingen van haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het 
boekhoudkundig jaar. 
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Punt 10 : Projectvereniging Toerisme Haspengouw: goedkeuring jaarrekening en accountantsverslag 
2013, begroting 2014  
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op 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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2008 inzake de goedkeuring van deelname van 
het gemeentebestuur van Wellen aan de oprichting van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’; 
 
Gelet op de statuten van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’, en meer bepaald artikel 10 
inzake de goedkeuring van de jaarrekening; 
 
Gelet op de jaarrekening 2013 van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’ d.d. 31 december 
2013 met het bijhorend accountantsverslag; 
 
Gelet op de begroting 2014 van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’;  
 
BESLUIT : met  19 stemmen voor,  0 tegen en 0 onthoudingen; 
 
Artikel 1 : 
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2013 van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’ d.d. 
31 december 2013 goed. 
 
Artikel 2 : 
De gemeenteraad verleent kwijting aan alle bestuurders voor het afgelopen boekjaar. 
 
Artikel 3 : 
De gemeenteraad keurt de begroting 2014 van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’ goed. 
 
Artikel 4 : 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan Toerisme Limburg 
t.a.v. Ine Lemmens. 
 

Punt 11 : Gemeenteraad 25 april 2014 : goedkeuring verslag 
 
DE RAAD, 
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Gelet op het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in zitting van 22.02.2013; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van het verslag; 
 
BESLUIT : met 19   stemmen voor   0 stemmen tegen en    0  onthoudingen 
 
Enig artikel : Het verslag van de vergadering van 25 april 2014 wordt als goedgekeurd beschouwd. 
 
De vergadering wordt opgeheven om  21:00 uur. 
 

De secretaris                    De voorzitter 

 


