
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 26 OKTOBER 2018 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Luc Knuts, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Albert Thijs, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Herman Pipeleers, 
Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, 
Marc Beertens en Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Frank Cornitensis en Mario Vanvoorden, raadsleden 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
1. Belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke en hiermee gelijkgestelde 
afvalstoffen - Aanslagjaar 2018 
 
Vaststellen van belasting voor het ophalen, vervoeren, opslaan en het verwerken van het 
huishoudelijk afval voor aanslagjaar 2018. 
 
goedkeuren 

12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Luc Knuts, Chris 
Ramaekers, Albert Thijs, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk 
Ottenburghs en Marc Beertens 
5 onthoudingen: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en 
Shirley Schoels 
 

2. Dotatie hulpverleningszone Zuid-West Limburg 2019 
 
Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg t.b.v. € 294.192,00 voor 2019 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
3. Opname in openbaar domein van het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nr. 
824/02B 
 
Het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nummer 824/02B, gelegen voor Herenstraat 
25, betreft een stuk wegoverschot berm met een oppervlakte van 23m² in eigendom van de 
gemeente. Door de ligging van voornoemd perceel, is het perceel gelegen te Herenstraat 25, Wellen, 
1ste afdeling, sectie E nummer 821 S afgesloten van de openbare weg. Een perceel is slechts 
bebouwbaar van zodra het grenst aan het openbaar domein. Vandaar dienst het stuk wegoverschot 
te worden opgenomen bij het openbaar domein. 



 

 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

4. Opname in openbaar domein van het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nr. 
685/02 
 
Het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nummer 685/02, betreft een stuk 
wegoverschot met een oppervlakte van 8m² in eigendom van de gemeente. Door de ligging van 
voornoemd perceel, is het perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nummer 685 N 
afgesloten van de openbare weg. Een perceel is slechts bebouwbaar van zodra het grenst aan het 
openbaar domein. Vandaar dienst het stuk wegoverschot te worden opgenomen bij het openbaar 
domein. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

5. Verkrijgen van een erfdienstbaarheid op perceel gelegen te Wellen, 3de afdeling, sectie B nr. 
116A 
 
In het kader van de collectorwerken te Berlingen zijn bijkomende innames noodzakelijk. Heden ligt 
de verwerving voor van een erfdienstbaarheid op het perceel gelegen te Wellen, 3de afdeling, sectie 
B nummer 116 A voor de prijs van 200,00 euro. De erfdienstbaarheid is nodig voor de plaatsing van 
een ondergrondse collector en aanhorigheden. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
6. Limburg.net - algemene vergadering 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de  algemene vergadering van 
Limburg.net van 28.11.2018 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

7. Limburg.net - bijzondere algemene vergadering 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de bijzondere algemene vergadering van 
Limburg.net van 28.11.2018 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 



 

8. Gemeenteraad 31.08.2018. : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 31.08.2018 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:50 uur. 
 
 


