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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 oktober.

N-VA vraagt objectieve studie over fusie (p. 5)U betaalt mee voor een overbodige uitkijktoren (p. 2)

Joeri Philtjens
Voorzitter 

N-VA Wellen

We sommen enkele cijfers op in vergelijking met de 41 Limburgse gemeenten:

•  Kwaliteit van dienstverlening 6/10. (Plaats 39 van 41 gemeenten.)

•  Sporthal van Wellen 6/10. (Plaats 38 van 41 gemeenten.)

•  Wegennet in Wellen 5/10. (Plaats 29 van 41 gemeenten.)

•  Voet- en fi etspaden 4/10. (Plaats 31 van 41 gemeenten.)

•  Supermarkten 5/10. (Plaats 40 van 41 gemeenten.)

•  Openbaar vervoer 5/10. (Plaats 28 van 41 gemeenten.)

•  Betrokkenheid van de burger bij het beleid 4/10. (Plaats 29 van 41 gemeenten.)

•  Vertrouwen in de werking 6/10. (Plaats 37 van 41 gemeenten.)

Beste Wellenaar,

De ongewone zomer van 2020 ligt weer 
een tijdje achter ons. Hopelijk heeft u 
op een veilige manier kunnen genieten 
van een welverdiende en deugddoende 
vakantieperiode. Wij hebben er alvast van 
genoten.

Onze frisco-actie in het kader van de 
Vlaamse feestdag (11 juli-frisco), buiten 
op het gemeenteplein, was een groot 
succes. Een initiatief dat onze afdeling de 
komende jaren graag wil verderzetten.

Bijkomend besliste het afdelingsbestuur 
om de geplande eetdag van dit jaar (voor-
zien voor eind september) te annuleren. 
Het risico op verspreiding van COVID-19 
bij deze binnenactiviteit ligt immers veel 
hoger dan bij een buitenactiviteit. Het 
bestuur van N-VA Wellen wil hierbij geen 
enkel risico nemen. Uw gezondheid en 
veiligheid komen op de eerste plaats. Wij 
kijken hopend uit naar een editie in 2021.

N-VA Wellen heeft de afgelopen periode 
ook inhoudelijk niet stilgezeten. Op de 
afgelopen (digitale) gemeenteraden liet 
onze partij haar stem horen met verschil-
lende vragen, opmerkingen en voorstel-
len. Zeker wat betreft het meerjarenplan 
2020-2025 dat het gemeentebestuur 
heeft voorgelegd. In dit huis-aan-huisblad 
leest u er, met of zonder een kwinkslag, 
meer over. Alvast veel leesplezier!

Graag wensen we u een productief en 
positief najaar toe.

Wellen scoort slecht in gemeenterapport
Samen met UHasselt en Het Belang van Limburg werd voor elke Limburgse gemeente 
een gemeenterapport opgesteld. Wellen scoorde amper 6,6 op 10 in dit rapport. De 
reactie van onze burgemeester op de slechte score is echt bedroevend. Zij had ‘liever 
een andere score gehad’ en stelt dat we als kleine gemeente op onze limieten botsen. 
Voor de N-VA is het echter duidelijk: “Als je betere punten wil, moet je beter je best 
doen”, zegt fractieleider Gerry Briers. 

De score verrast ons niet. “Als we vragen 
om een gemeenteraadscommissie op 
te richten om de voor- en nadelen op 
te lijsten van een mogelijke fusie, dan 
stelt de burgemeester dat dit voorbarig 
is. Maar ze verklaart dan wel dat we op 
onze limieten als gemeente botsen”, stelt 
Gerry Briers vast.

Weinig gewicht in de schaal

“Als kleine gemeente kan je inderdaad 
weinig gewicht in de schaal leggen bij 
onderhandelingen. We denken hier 
bijvoorbeeld aan het nieuwe vervoers-
plan van De Lijn, dat de dienstverlening 
in Wellen nog verder zal terugschroeven. 
Niettegenstaande we een schepen van 
Mobiliteit hebben is het onze burge-
meester persoonlijk die deze onderhan-
delingen voert. We denken aan 
een oud Vlaams spreekwoord: 
“Schoenmaker blijf bij je leest.”

Gebuisd op betrokkenheid van burger

Het bestuur heeft de mond vol van 
participatie van de burger. Er werden 
wijkvergaderingen gehouden, huis-
bezoeken afgelegd en zelfs een enquête 
gehouden. Ook wordt er advies aan 
de adviesraden gevraagd. Maar helaas 
wordt er geen rekening gehouden met 
de verzuchtingen van de inwoners. Dat 
zie je ook aan de cijfers: Wellen scoort 
amper 4 op 10 als het gaat over betrok-
kenheid van de burger. 

Gerry Briers heeft zelf nog een advies 
voor dit bestuur: “Doe minder aan 
aankondigingspolitiek in de media, 
maar wacht eerst de stemming in de 
gemeenteraad af.”

“Als je betere punten wil, 
moet je beter je best doen. 
Zo eenvoudig is het.”

Gerry Briers, gemeenteraadslid

gemeenteraad af.”

Gerry Briers, gemeenteraadslid
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Meerjarenplan 2020-2025: N-VA diende klacht in
Begin dit jaar dienden de drie oppositiepartijen, waaronder de N-VA, een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen het 
gemeentebestuur. In die klacht eisten we de vernietiging van de goedkeuring van het meerjarenplan. “We kregen amper 20 minuten 
om de bijhorende cijfers van dit plan te bestuderen. Dat is gewoon lachwekkend en een aanfluiting van de democratische beginselen”, 
zegt gemeenteraadslid Gerry Briers. In de cijfers stonden overigens fouten, maar dat werd door de burgemeester weggewuifd. 

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming.

De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met 
hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.

Wilt u uw toekomst in eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u 
dat dat alleen kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 45.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Overbodige uitkijktoren

In de eerste plaats 
een totaal overbodige 
uitkijktoren in Oeter-
sloven, voor de prijs van 
237.735 euro. “Aange-
zien iedere inwoner 
hierdoor mede-eige-
naar wordt, staat het 
iedereen vrij om na de 
opening een toegangs-
prijs te vragen om de 
weggesmeten belastingen te recupereren”, zegt gemeente-
raadslid Gerry Briers met een kwinkslag. “We willen u wel 
verwittigen dat het een kluizenaarsbestaan wordt, want we 
verwachten niet al te veel bezoekers (ondertussen kan u 
misschien al het zwerfvuil verzamelen).”

We proberen positief mee te denken en kunnen maar één 
reden bedenken waarvoor de meerderheid deze toren 
er wil doordrukken: om de naam van het bestuur te 
vereeuwigen op de inhuldigingsplaat.

Fietspad Bosstraat

Begin dit jaar deelde de burgemeester mee dat er geen 
provinciale subsidies zullen worden aangevraagd voor het 
fietspad in de Bosstraat, omdat er dan aan allerlei normen 
voldaan moet worden. “Wij gaan dat zelf betalen”, aldus 
de burgemeester. Wie is ‘wij’? Het schepencollege? Wij 
denken eerder de brave belastingbetaler.

De reden die door het 
bestuur aangehaald 
wordt is: om vertra-
gingen te vermijden. 
De ware reden is vol-
gens ons helemaal an-
ders: het kortzichtige 
beleid van het gemeen-
tebestuur. Er is geen 
geld voor de nodige onteigeningen en men wil geen kiezers 
voor het hoofd stoten. Daarenboven verplicht de EU om 
tegen 2026 een bepaald percentage gescheiden rioleringen 
te hebben. We hebben het bestuur daar al meermaals op 
gewezen. En plots is haast en spoed wel goed … 

Verplichte groepsaankopen
De meerderheid heeft  beslist dat elke Wellenaar verplicht dient deel te nemen aan twee groepsaankopen.

2



WELLEN

Schulden voor uw kinderen en kleinkinderen
Het bestuur gaat twee leningen die in 2023 vervallen opnieuw opnemen voor 20 jaar en tegen de initiële interest van 3,187 %, wat 
volgens de schepen van Financiën een ‘uitzonderlijk goed tarief ’ is. Het gekke is dat we twee lijntjes lager in het meerjarenplan een 
nieuwe lening vinden op 20 jaar tegen een interestvoet van 1,5 %. Hebben we iets gemist?

In 2043 zullen deze leningen zijn terugbetaald. Wie heeft het altijd over geen schulden 
doorschuiven naar kinderen en kleinkinderen? Zelfs zij die nog geboren moeten worden, 
worden al belast door deze meerderheid.

De N-VA kent echter de ware reden: als men de leningen volledig terugbetaalt en een 
nieuwe lening aangaat voor dezelfde som, moet men dat melden bij het Agentschap  
Binnenlands Bestuur. Bij een heropname hoeft men dat niet te doen.

Burgerparticipatie zonnepanelen 
niet zonder risico
Wij vinden het een goed idee dat men 
de gemeentelijke gebouwen wil uit-
rusten met zonnepanelen. De burgers 
kunnen participeren en ook daar 
hebben we geen probleem mee. Maar 
op die manier betaalt natuurlijk de 
burger de investeringskost en wordt 
hem de wortel voorgehouden dat hij 
daar nadien baten bij zou hebben. 
Zoals we allemaal weten is de 
energiemarkt fors in beweging. Er  
komen digitale tellers en er is sprake van distributietarieven voor de  
zonnepaneelhouders. Waar haalt het bestuur de wetenschap dat de 
investering op termijn voordelig zal zijn voor de investeerder? 

De N-VA vreest dat de Wellenaar wel mag investeren maar ook de 
financiële risico’s erbij zal moeten nemen. 

Bezettingsstrategie 
van Ulbeek en  
Berlingen
Om ons dagelijks duidelijk te maken dat  
Ulbeek en Berlingen integraal deel uitmaken 
van Wellen voorziet men banners in het  
centrum van beide deelgemeenten. Volgens  
de burgemeester komt een fusie met de aanlig-
gende gemeenten niet ter sprake, omdat dit 
gevoelig ligt bij de bevolking. Maar als het 
over de deelgemeenten gaat, wordt daar geen 
rekening mee gehouden. Wij vinden dit een 
nutteloze investering van 13.000 euro, waarbij 
ook het historische karakter verstoord wordt 
door deze opzichtige banners.

Wellens gemeentebestuur vindt hemelwaterplan ‘niet nodig’
Waar gaat het over?

De gemeenten werd gevraagd om een plan op te stellen tegen overlast en tekort 
van regenwater en waterlopen. In Limburg zijn slechts twee gemeenten die dat 
niet nodig vinden, waaronder natuurlijk Wellen.

We proberen in het hoofd te kijken van onze bestuurders waarom dit niet 
nodig is.
• Het centrum is al eeuwen niet meer overstroomd geweest door de Herk.
• In het centrum hebben bewoners al lang laarzen gekocht.
•  De gemeentearbeiders leggen graag zandzakjes en ruimen daarna graag de 

smurrie op.
•  De fruittelers hoeven in warme zomers geen bijkomende bevloeiingen te 

doen, omdat het fruit groeit van de hemelse dauw.

We lachen er hier wel wat mee, maar het lachen zal iedereen vergaan als we met z’n allen natte voeten hebben bij de volgende  
overstroming. 
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Recyclagepark
We herinneren er u even aan dat ongeveer 10 jaar geleden de burgemeester aan 
het recyclagepark folders stond uit te delen waarin stond dat het recyclagepark 
in Wellen moest blijven bestaan. Bij het aantreden van de nieuwe bestuurs-
ploeg in 2013 werd zelfs gesteld dat er een nieuw containerpark zou komen.

We zijn nu september 2020, en van een nieuw recyclagepark is nog geen spoor 
te bekennen. Op de gemeenteraad schermde de meerderheid met de medede-
ling dat de provincie nieuwe regels heeft opgelegd. Wat die regels zijn? Wordt 
niet meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. Niet erg, we zullen ze opvragen.

Kort samengevat: de inwoners wachten al 10 jaar op vooruitgang en het zal blijkbaar nog niet voor morgen zijn! 

1

Kernversterkend 
project
In juli 2018 kondigde onze bur-
gemeester met veel enthousiasme 
het ‘kernversterkend project’ aan. 
De oplevering van het woon- en 
winkelproject was voorzien voor 
het najaar van 2019. Een foto van de 
maquette werd zelfs al gepubliceerd 
op de omslag van het gemeenteblad 
van september 2018.

Tot op vandaag, één jaar na de voor-
ziene realisatie, is er zelfs nog geen 

enkele spade in de grond gestoken. 
Meer nog, er gaan geruchten dat het 
project niet zou doorgaan. Maar dat 
werd door de burgemeester op de 
gemeenteraadszitting van september 
ten stelligste ontkend.

Het verbaast ons echter niet dat er 
vertraging op het hele project zit als je 
werkt met complexe constructies en 
zo de beslissingen en uitvoering uit 
handen geeft.

Wat ons meer zorgen baart, is of Lidl 
zo gelukkig is met de gang van zaken 
en zij oeverloos gaan wachten op de 
realisatie. We raden de bestuursploeg 

dan ook aan om eens te gaan kijken 
in nieuwe vestigingen van Lidl waar-
bij hun vernieuwde concept uitgerold 
werd. Als Lidl beslist te vertrekken 
uit onze gemeente is dit project alles-
behalve kernversterkend te noemen!

4

Standbeeld op rotonde 
Bloemenstraat
Dit laat ook op zich wachten. Het zal nog niet genoeg kosten?

2
Dynamische zone 30 
Zonneveldweg
Op de gemeenteraad van september kregen we 
te horen dat het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) geen dynamische zone 30 zal uitvoeren 
op de Zonneveldweg. Naar de reden 
hebben we het raden, 
want die werd door het 
bestuur niet meege-
deeld. Niet erg, we 
zullen ze opvragen.
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Waarop u nog steeds wacht …
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N-VA Wellen vraagt objectieve studie

N-VA Wellen wil dat het gemeentebestuur een objectieve en alomvattende studie laat maken over de voor- en nadelen 
van een fusie, en dit wars van alle emotionele en persoonlijke belangen. “Daarom vroegen we de oprichting van een 
gemeenteraadscommissie die maandelijks vergadert en alle beleidsdomeinen uitwerkt, zodat de inwoners een duidelijk 
beeld krijgen”, aldus gemeenteraadslid Gerry Briers. De meerderheid reageerde negatief op het voorstel.

Vorig jaar konden we in de pers lezen dat onze burgemeester 
zich verzet tegen een vrijwillige fusie. Dit wordt nog eens 
in de verf gezet in het meerjarenplan, waarbij als punt 1 
‘Geen fusie’ wordt gemeld.

Bedroevend antwoord

Op aangeven van ons bestuurslid Jos De Block stelde de 
N-VA hierover een mondelinge vraag in de gemeenteraad 
van oktober vorig jaar. Het antwoord van de meerderheid 
was echt bedroevend. Men heeft zelfs nog niet bekeken 
wat de voor- of nadelen zijn van een vrijwillige fusie. “De 
meeste gemeenteraadsleden weten ook niet welke gevoe-
ligheden er speelden bij de vorige, opgelegde fusie in 1976”, 
aldus Jos. “We kregen alleen maar emotionele argumenten 
te horen, geen rationele.”

Nieuw plan

In de zomer van dit jaar stelde minister Somers (Open Vld) 
een nieuw plan voor om vrijwillige fusies mogelijk te 
maken, in combinatie met een schuldafbouw op basis van 
het gezamenlijke inwonersaantal.  

Daarop volgde een persmededeling van de burgemeester 
Els Robeyns en de lokale sp.a waarin ze stellen dat ze ‘de 
inwoners willen betrekken bij gemeentefusies’. Het blijkt 
echter duidelijk dat de sp.a een koele minnaar is van een 
fusie.

“In Wellen bestaat er hoegenaamd geen enkele objectieve 
studie over de voor- en nadelen van een fusie. Dat het 
bestuur nu de inwoners wil betrekken, is warm en koud 
tegelijk blazen. We weten ondertussen hoe dit bestuur 
denkt over inspraak: even luisteren en dan gewoon zijn zin 

doordrijven. Daarom vragen we een aparte gemeente-
raadscommissie om dit uit te werken. Een onbezoldigde 
commissie, overigens. 

Voorstel afgekeurd

De bestuursmeerderheid stemde het N-VA-voorstel weg 
met als argument dat dit voorbarig was. De burgemees-
ter liet uitschijnen dat we ijverden voor een toekomstige 
fusie, maar dat is helemaal niet zo. N-VA-voorzitter Joeri 
Philtjens: “Het was een vraag naar objectieve argumenten 
om in de toekomst al dan niet de beslissing te nemen om 
te fuseren. Argumenten die los staan van alle persoonlijke 
belangen of emoties die hierbij kunnen meespelen.”

Nog niet zo lang geleden verklaarde de burgemeester in de 
pers dat ‘Wellen op zijn limieten botst’. Samenwerking is 
nu het toverwoord van de burgemeester. Alweer blaast de 
burgemeester warm en koud tegelijk.

Objectieve argumenten

In volgende uitgaven van ons huis-aan-huisblad zullen wij 
dan maar zelf enkele voor- en nadelen van een mogelijke 
fusie toelichten met objectieve argumenten, aangezien de 
meerderheid dat liever niet doet. Wij vinden dat de 
inwoners van Wellen recht hebben op de juiste informatie 
en argumenten.

“Het gemeentebestuur heeft de 
objectieve voordelen en nadelen van 
een fusie nog niet onderzocht.”

Jos De Block, bestuurslid

 De N-VA wil een gemeenteraadscommissie die een duidelijk 
beeld kan scheppen rond een mogelijke fusie.

Meerderheid 
blaast warm 
en koud tegelijk 
over gemeentefusie
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Samen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd 

tegen droogte,

• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,

• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten 

bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“


