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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
1. Vergoeding voor reiskosten: aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 
 
De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode 01.07.2018 tot en met 
30.06.2019 wordt aangepast. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
2. Verkoop van industriegrond gelegen te Wellen, 1ste afd., sie D nrs. 1070 S 2 en 1070 T 2 
aan Jans Transportefficiëntie bvba - goedkeuring akte 
 
Verkoop van de resterende percelen industriegrond op de uitbreidingszone van het bedrijventerrein 
te Herten ten noorden van de Smissebroekstraat. De percelen industriegrond gelegen te Wellen, 1ste 
afdeling, sectie D met perceelnummers 1070 S 2 en 1070 T 2 worden verkocht aan Jans 
Transportefficiëntie bvba. De prijs van 55,00 euro/m² is vastgesteld in overeenstemming met het 
schattingsverslag van landmeter-expert dhr. H. Appeltans d.d. 18.01.2017. De totale verkoopprijs 
bedraagt 93.445,00 euro. De authentieke akte is opgesteld in overeenstemming met de 
verkoopsvoorwaarden zoals vastgesteld per gemeenteraadsbesluit d.d. 31.03.2017. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

3. Goedkeuring verkoop en vaststelling authentieke akte betreffende percelen Wellen, 1ste afd., 
sie D nrs. 1070 G en 1070 H aan BNF bvba 
 
Verkoop van de resterende percelen industriegrond op de uitbreidingszone van het bedrijventerrein 
te Herten ten noorden van de Smissebroekstraat. De percelen industriegrond gelegen te Wellen, 1ste 
afdeling, sectie D met perceelsnummers 1070 G, 1070 H lot 1 en 1070 H lot 3 worden verkocht aan 
BNF bvba. De prijs van 55,00 euro/m² is vastgesteld in overeenstemming met het schattingsverslag 



 

van landmeter-expert dhr. H. Appeltans d.d. 18.01.2017. De totale verkoopprijs bedraagt 131.560,00 
euro. De authentieke akte is opgesteld in overeenstemming met de verkoopsvoorwaarden zoals 
vastgesteld per gemeenteraadsbesluit d.d. 31.03.2017. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

4. Aankoop van de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B, nummers 68 T, 70 G en 71 
E - goedkeuring authentieke akte 
 
In het kader van de rioleringswerken te N777-Zonneveldweg, wordt een bufferingswachtbekken 
voorzien aan de Winterbeek. Om dit wachtbekken aan te leggen en te onderhouden, moet een 
toegangsweg worden gecreëerd. Deze toegangsweg is vastgelegd in het RUP Kerkhoven. In dit kader 
dienen de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nummer 68 T, 70 G en 71 E te worden 
aangekocht. Totale prijs bedraagt 6.025,00 euro. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

5. Aankoop van de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B, nummers 75 G en 75 H - 
goedkeuring authentieke akte 
 
In het kader van de rioleringswerken te N777-Zonneveldweg, wordt een bufferingswachtbekken 
voorzien aan de Winterbeek. Om dit wachtbekken aan te leggen en te onderhouden, moet een 
toegangsweg worden gecreëerd. Deze toegangsweg is vastgelegd in het RUP Kerkhoven. In dit kader 
dienen de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nummer 75 G en 75 H te worden 
aangekocht. Totale prijs bedraagt 4.113,25 euro. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Aankoop van de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B, nummers 75 L en 75 K - 
goedkeuring authentieke akte 
 
In het kader van de rioleringswerken te N777-Zonneveldweg, wordt een bufferingswachtbekken 
voorzien aan de Winterbeek. Om dit wachtbekken aan te leggen en te onderhouden, moet een 
toegangsweg worden gecreëerd. Deze toegangsweg is vastgelegd in het RUP Kerkhoven. In dit kader 
dienen de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nummer 75 K en 75 L te worden 
aangekocht. Totale prijs bedraagt 3.376,90 euro. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

7. Aankoop van het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B, nummer 80 B - 
goedkeuring authentieke akte 
 
In het kader van de rioleringswerken te N777-Zonneveldweg, wordt een bufferingswachtbekken 
voorzien aan de Winterbeek. Om dit wachtbekken aan te leggen en te onderhouden, moet een 
toegangsweg worden gecreëerd. Deze toegangsweg is vastgelegd in het RUP Kerkhoven. In dit kader 
dienen het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nummer 80 B te worden aangekocht. 
Totale prijs bedraagt 8.400,00 euro. 
 



 

goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 

8. Aankoop van de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B, nummer 81 P - 
goedkeuring authentieke akte 
 
In het kader van de rioleringswerken te N777-Zonneveldweg, wordt een bufferingswachtbekken 
voorzien aan de Winterbeek. Om dit wachtbekken aan te leggen en te onderhouden, moet een 
toegangsweg worden gecreëerd. Deze toegangsweg is vastgelegd in het RUP Kerkhoven. In dit kader 
dient het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nummer 81 P te worden aangekocht. 
Totale prijs bedraagt 10.850,50 euro. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
9. Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : aktename budget 2019 
 
Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper wordt voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
 
10. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : aktename budget 2019 
 
Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek wordt voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
 
11. Kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen : aktename budget 2019 
 
Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen wordt voor aktename aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
12. Buitengewone algemene vergadering van IGL op vrijdag 7 december 2018 : vaststellen 
mandaat afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan : 
- de aanpassing in uitvoering van artikel 9 van de statuten van de nominale waarde van de 20 B-
aandelen toebehorend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
- de artikelsgewijze goedkeuring van de wijzigingen 
- de machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de bevoegde 
Rechtbank van Koophandel 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de buitengewone algemene vergadering 
van IGL van 7 december 2018. 
 



 

goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 

13. Aanvullend agendapunt: Toegankelijkheid voor onze mindervaliden 
gemeenteraadsverkiezingen 
 
Bij Brief van 27.08..2018 vraagt Dhr. Weeghmans volgend agendapunt toe te voegen aan de agenda 
van de gemeenteraad van 31.08.2018 : toegankelijkheid voor onze mindervaliden van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

14. Gemeenteraad 6 juli 2018 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 6 juli 2018 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:45 uur. 
 
 


