
Beste Wellenaar

Na enkele natte en frisse lente-
maanden is de zon terug van even 
weggeweest. De zomer is eindelijk 
daar: warme temperaturen, fi jne 
fi etstochten, zwemmen in Mauper-
tuus, gezellige avonden in de tuin of 
op een lokaal terrasje. 

Een zomer die hopelijk terug nor-
maler zal zijn dan die van vorig jaar. 
Dankzij de vaccinatiecampagne kan 
het normale leven zich hernemen. 

Via deze weg wil N-VA Wellen dan 
ook alle vrijwilligers en medewer-
kers van ons vaccinatiecentrum in 
Borgloon bedanken voor hun dage-
lijkse inzet. Bedankt allemaal!

Na het succes van vorig jaar organi-
seert N-VA Wellen ook dit jaar weer 
een frisco-actie naar aanleiding van 
de Vlaamse feestdag. De actie vindt 
plaats op zaterdag 10 juli 2021, van 
12.30 tot 15 uur op het Gemeente-
plein, tegenover het gemeentehuis. 
Iedere Wellenaar kan een gratis 
frisco krijgen zolang de voorraad 
strekt. 

Tot slot wensen we iedereen een 
heerlijke zomer toe. Geniet ervan! 

Namens het afdelingsbestuur van 
N-VA Wellen, 

Joeri Philtjens
Voorzitter

Van 12u30 tot 15u00 - Gemeenteplein Wellen

N-VA Wellen trakteert, coronaveilig, op een
heerlijke frisco* n.a.v. de Vlaamse feestdag.
Graag tot dan!

*1 per persoon en zolang de voorraad strekt.

Zaterdag 10 juli 2021

V.U. Joeri Philtjens, Bloemenstraat 27, 3830 Wellen

VLAAMSE FRISCO'S
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Blauwe zak
Zoals we allemaal weten was Limburg.net niet geïnteresseerd in een Wellens recyclagepark. De Wellenaren moesten hun afval 
maar naar Borgloon of Alken doen. Wellen besloot hierop om het containerpark in eigen beheer uit te baten. Toch blijft  
Limburg.net zich ongeoorloofd inmengen in de werking van ons recyclagepark. 

Limburg.net draagt op geen enkele manier financieel bij aan de 
uitbating van ons containerpark, maar dringt ons bestuur wel 
haar regels op. Erger nog, ze zetten zelfs het mes op de keel. Lim-
burg.net eist dat inwoners hun PMD-afval naar het container-
park brengen in de blauwe zak. Om het gemeentebestuur hiertoe 
te dwingen werd één container geweigerd en afgevoerd als 
grofvuil en de retributie hiervoor aangerekend aan de gemeente 
Wellen. De Europese regelgeving stelt om eenmalig gebruikte 
plasticverpakkingen zoveel mogelijk te vermijden. Laat nu juist 
de PMD-zak een eenmalige verpakking zijn!

Hoe gebeurt de verwerking? De sorteermachine herkent de 
verschillende kleuren van zakken en sorteert deze per fractie. 
Daarna worden de plastiek zakken verwijderd zodat men bulk 
bekomt. Net de manier waarop de PMD-container in  
Wellen aangeboden wordt.

Meerkost van 9.000 euro
Limburg.net zorgt er dus voor dat in Wellen de fractie plastiek-
afval verhoogt met 1,2 ton. Hierdoor stijgen de kosten voor onze 
gemeente op jaarbasis met 9.000 euro. Kassa, kassa voor Lim-
burg.net.

Onaanvaardbare inmenging
We waren dan ook opgetogen dat alle politieke partijen op onze 
vraag op de gemeenteraad de beslissing van Limburg.net  

onaanvaardbaar vonden. Je kan het niet anders verwoorden  
dat dit een ongeoorloofde inmenging is van Limburg.net in de 
autonome politieke beslissingen van Wellen.

Een tip voor Limburg.net: een herbruikbare zak om nog  
milieubewuster de afvalberg te verminderen. Of nog veel beter: 
een PMD-container, zodat PMD in bulk aan de straat kan  
aangeboden worden. 

Wie vind de weg naar de beemden?
Wandelen werd een van de favoriete ontspanningsmogelijkheden tijdens corona. Ook nu nog zakken er veel wandelaars af naar 
Wellen om te genieten van de natuur. Alleen vinden ze niet altijd de toegang tot de beemden. De N-VA wil dat er duidelijke  
bewegwijzering komt. 

Zelfs met een wandelkaart ondervinden wandelaars moei-
lijkheden bij het vinden van de ingang naar de beemden. Het 
uitzicht van de ingang naar kleine beemd lijkt veel op een oprit 
met achterliggende tuin. De ingang naast het gemeentehuis 
naar de grote beemd ligt ook niet voor de hand.

Vandaar dienden we een bijkomend agendapunt in om een dui-
delijke bewegwijzering te plaatsen. Echter, de gemeente maakte 
in het verleden een afspraak met derden, die een eenvormige 
bewegwijzering van alle natuurgebieden in Limburg nastreven 
en deze ook verzorgt. Het gemeentebestuur ging er wel mee 
akkoord om deze vraag over te maken aan de desbetreffende  
verantwoordelijken.

 Limburg.net blijft zich ongeoorloofd inmengen in de werking van ons 
recyclagepark. Dat leidt tot hogere prijzen.

 De beemden is een populaire wandelbestemming, maar niet ieder-
een vindt de toegang tot dit mooi stukje natuur. 

wellen@n-va.be
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Nieuwe speeltuigen Maupertuus 

Aanbesteding werpt vragen op
We zijn verheugd dat de nieuwe speeltuigen op Maupertuus 
geïnstalleerd zijn. Al blijkt dat er toch wel wat fout liep bij het  
toekennen van de werken. 

Bij een eerste offerteaanvraag liep het helemaal mis, zodat deze 
procedure moest worden overgedaan. De N-VA ontdekte dat er 
bij de offertes wettelijke gegevens ontbraken, zoals het onderne-
mingsnummer. Nog straffer: een bepaald bedrijf kon zijn eigen 
naam niet meer correct schrijven.

Na enig opsporingswerk kwamen we er zelfs achter dat twee 
van de drie bedrijven die een offerte indienden zelfs niets met 
speeltuigen te maken hadden, het waren elektronicabedrijven. En 
toevallig woonden twee offerte-indieners zelfs in dezelfde straat.

Op de vraag hoe men beslist welke bedrijven aangeschreven worden, kregen we een zeer onsamenhangende uitleg.

De commotie rond de das
Een tijdje geleden was er heel wat ophef over een incident met een das – een man werd betrapt terwijl hij een das  
doodknuppelde. Dat voorval veroorzaakte heel wat ophef, niet in het minst op sociale media. N-VA Wellen wil in de  
eerste plaats vermijden dat er een proces in de media wordt gevoerd. Wij vroegen alvast aan het gemeentebestuur om  
zich in deze zaak burgerlijke partij te stellen, zodat we dit dossier op de voet kunnen volgen. 

De das is een beschermde diersoort die alle bescherming 
verdient. Menselijke activiteiten brengen de diversiteit meer 
en meer in het gedrang. Het is daarom belangrijk dat we een 
duidelijk standpunt innemen rond dierenwelzijn. 

We vroegen het gemeentebestuur het volgende: 
• De gemeente stelt zich burgerlijke partij.
• De gemeente vraagt aan het Natuurhulpcentrum of 

in de toekomst de mogelijkheid bestaat om een das of 
dassenfamilie in Wellen uit te zetten.

• In het magazine “Wild van Wellen” een sensibilisatie-
campagne voeren over de beschermde diersoorten die 
op ons grondgebied leven.

De gemeenteraad kon zich evenwel enkel eenparig vinden bij 
het voorstel om een sensibilisatiecampagne te voeren in het 
magazine “Wild van Wellen”.

Enkel N-VA Wellen neemt dierenwelzijn serieus?  
De bestuursmeerderheid gaf aan dat “het incident niet op 
Wellens grondgebied is gebeurd, dat je een gezonde das niet 
op klaarlichte dag kan tegenkomen, dat we op deze manier 
het beeld scheppen dat de man in kwestie schuldig is, ...”. 
Het lijkt ons allemaal smoesjes waar onze Wellense politieke 
partijen zich achter verschuilen. 

Het is een Wellense das – wellicht afkomst van de nieuwe 
dassenburcht op de Langenakker -  en ook wij geloven dat de 
man in kwestie onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. 
Zou het kunnen dat men niet durft omdat men de persoon 
in kwestie goed kent? Dat men bepaalde verenigingen niet 
tegen het hoofd wil stoten? Samengevat: er is maar één partij 
die echt opkomt voor dierenwelzijn en dat is N-VA Wellen.

www.n-va.be/wellen
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 30 
nieuwe bossen 

in Limburg.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


