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OPENBARE ZITTING 

 
I. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
1. Jaarrekening 2016 - Intrekking van de vaststelling bij raadsbesluit van 01.12.2017 
 
De raad stelde de jaarrekening 2016 eerder vast bij raadsbesluit van 01.12.2017. 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2016 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 bij raadsbesluit van 01.12.2017 gedane vaststelling  van de 
jaarrekening 2016  in te trekken. 
Het betreft een saldo op een wachtrekening t.b.v. € 897,40 hetwelk op het einde van het jaar zorgt 
voor een onevenwicht op de balans . 
Het betreft een technische fout.  
Het probleem wordt opgelost door een overboeking van de algemene rekening 49920000 (te 
identificeren inningen)  naar 489100001 (diverse verrichtingen voor derden). 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

2. Jaarrekening 2016 : Vaststelling - NIEUW 
 
Er wordt voorgesteld om de gecorrigeerde jaarrekening 2016 vast te stellen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
3. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer in de Appeystraat 
 
In het stuk van de Appeystraat tussen Notelarestraat en Nutstraat, wordt de toegang verboden voor 
bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt in 
beide richtingen. Op dit verbod geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton, 



 

landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer. Dit besluit is in overeenstemming met de aanbevelingen 
van het politiecollege d.d. 05.10.2017. Deze route was een mogelijke sluiproute richting centrum. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

4. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer in de Bosstraat - Zwaar 
vervoer 
 
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. Dit besluit omvat een invoering 
van eenvormige signalisatie in overeenstemming met de aanbevelingen van het politiecollege d.d. 
05.10.2017. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

5. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer in de Herstalstraat - zwaar 
vervoer 
 
In de Herstalstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt 
voor het vervoer van zaken. Dit verbod geldt komende van de N777 richting Kukkelberg. Op dit 
verbod geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton, landbouwvoertuigen en 
plaatselijk verkeer. De Herstalstraat vormt een toegangspoort voor sluipverkeer richting Vrolingen en 
centrum Wellen. In navolging van het advies van het politiecollege d.d. 05.10.2017. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer in de Nutstraat - zwaar 
vervoer 
 
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 van Steenweg Borgloon naar de 
Appeystraat. Op dit verbod geldt een uitzondering voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton, 
landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer. Afsluiting van de sluipweg richting centrum en afsluiting 
van de toegang tot zone Vrolingen, in overeenstemming met het advies van het politiecollege d.d. 
05.10.2017. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

7. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer te Steenweg Vrolingen - 
zwaar vervoer 
 
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. Vrolingen vormt een zone met verboden toegang voor vrachtverkeer. De 
invoering van dit verbod vanaf de Nutstraat, sluit de toegangsweg richting Vrolingen af voor 



 

doorgaand verkeer. In navolging van het advies van het politiecollege d.d. 05.10.2017. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

8. Toetreding tot statiegeldalliantie 
 
In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, 
burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Vlaamse 
Regering om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018, 
omdat de partners van de statiegeldalliantie graag 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. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
9. Ontwikkelen van een kernversterkend woon-en handelsproject voor gemeente Wellen 
 
Gemeente Wellen wenst een kernversterkend woon-en handelsproject te ontwikkelen, waarbij 
enerzijds aan een private partner wordt gevraagd 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 en infrastructuur voor de gemeentelijke technische dienst op een hiertoe geschikte 
locatie (de zgn. "publieke opdracht"). Hiertoe wordt een overheidsopdracht geïnitieerd op basis van 
art. 38 §1, 1°, c W 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (mededingingsprocedure met 
onderhandeling). De selectieleidraad van deze overheidsopdracht ligt voor ter goedkeuring 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
10. Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : advies jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper wordt voor advies aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

11. Kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen : advies jaarrekening 2017 
 



 

De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen wordt voor advies aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

12. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : advies jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek wordt voor advies aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

13. Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : aktename budgetwijziging 2018 
 
De budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper wordt voor aktename aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
14. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : aktename budgetwijziging 2018 
 
De budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek wordt voor aktename aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
15. Algemene vergadering van Infrax op 23 april 2018 : vaststellen mandaat afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de algemene vergadering van Infrax van 
23 april 2018 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

16. Gemeenteraad 1 maart 2018 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 1 maart 2018 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
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 vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 
 


