
Beste Wellenaar

De lente is terug in het land: de dagen 
worden langer, de natuur bloeit, de 
vogels fl uiten en er is meer licht. Kortom, 
het leven herneemt zich. De lente biedt 
hoop en geeft nieuwe kansen aan ieder 
van ons.

Nu de vaccinatiecampagne is gestart, 
kijkt N-VA Wellen samen met jullie uit 
naar de heropstart van het familiale en 
sociale leven in onze mooie gemeente en 
de rest van het land. Hopelijk kunnen we 
familie en vrienden snel op een normale 
manier terugzien en elkaar letterlijk 
omarmen.

In de gemeenteraad blijft raadslid Gerry 
Briers zich ondertussen onverbeterlijk 
inzetten voor een beter Wellen. Dat is 
nodig, zoals jullie zullen lezen in dit huis-
aan-huisblad.

Ook verwelkomen we graag Sam Genné 
als ons nieuwste (bestuurs)lid. Een 
jongeman met ambitie en het hart op de 
juiste plaats. Welkom Sam!

Tot slot wensen we graag iedereen een 
fi jn en gezellig voorjaar toe.

Namens het afdelingsbestuur van N-VA 
Wellen,

Joeri Philtjens
Voorzitter

Sam stelt zich voor
Nieuw bestuurslid

Hallo, Ik ben Sam Genné. Ik ben 17 jaar en woon nu 15 jaar in Wellen. Ik 
studeer Humane Wetenschappen in het 5de jaar aan het Virga Jessecollege in 
Hasselt. 

Al van jongs af aan was ik volledig in de ban van politiek, geschiedenis en de 
maatschappij. Ik droomde er altijd van om zelf het beste uit ons en onze omge-
ving te halen, om zelf het verschil te maken. Ik ben dan ook meteen aan de slag 
gegaan en in 2019 heb ik samen met twee vrienden de JOV (Jongeren Opruim-
Vereniging) opgericht met als doel het zwerfvuilprobleem in Hasselt (rond het 
Virga Jessecollege) op te lossen. 

Hart vol van politiek
Vorig jaar ben ik ook op project geweest naar 
Nederland (uiteraard voor het coronavirus ons 
bereikte). Dat project draaide rond Europese po-
litiek. Toen ik hiervan terugkwam, was mijn hart 
definitief vol van politiek. En waar het hart van 
vol zit, loopt de mond van over. 

Ik besliste om mij lokaal te engageren in de 
politiek en schafte mij meteen een lidkaart van de 
N-VA aan. Mijn doel is dan ook om het beste uit 
Wellen te halen. Want samen maken we het ver-
schil. Samen kunnen wij een prachtige toekomst 
tegemoet gaan voor jong & iets minder jong.

Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toe-
komst. 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.

Sam Genné
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Stevige prijsverhoging IT-materiaal roept vragen op
Op de laatste gemeenteraad van vorig jaar werd de begroting van de gemeente nog eens besproken. Daaruit blijkt dat de 
gemeente een nieuwe server moet aankopen. Geen nieuws, want daarvoor was al in 2019 een bedrag van 20.000 euro voorzien. 
Nu blijkt dat er nog 45.000 euro extra nodig is. 65.000 euro voor een server? Gaat de gemeente Wellen de concurrentie aan met 
Google? 

We hadden dus wel wat vragen over deze stevige prijsverhoging. Op onze  
mondelinge tussenkomst hierover kregen we de volgende antwoorden:
•  ‘De ICT-ambtenaar is met ziekteverlof.’
•  ‘De schepen van Financiën kon de specificaties niet geven omdat zij niets van ICT 

afweet’.

Tijdens de bespreking van de budgetwijziging kwam meermaals aan het licht dat de 
cijfers dikwijls nattevingerwerk zijn. Bepaalde cijfers dienden zelf met 2/3 verhoogd 
te worden voor 2020. En daar had de coronacrisis niets mee te maken!

Dit is alvast geen voorbeeld van goed bestuur, zeker als het om uw belastingcenten 
gaat.

N-VA houdt gemeentebestuur bij de les
Op elke gemeenteraad komt N-VA-gemeenteraadslid Gerry Briers tussen met bijkomende agendapunten of mondelinge 
vragen. Dit blijkt geen overbodige luxe, want het is noodzakelijk om het gemeentebestuur bij de les te houden. 

We geven een kleine opsomming:

Door storm verwoeste lantaarnpaal op het Kerkplein 
De restanten van de paal ontsieren nu al bijna anderhalf jaar het 
uitzicht. Op onze vraag om de paal dan toch maar beter te verwij-
deren omdat deze niet meer gemaakt of vervangen kan worden, 
ging het gemeentebestuur akkoord. Achteraf blijkt dat men over-
weegt om ergens anders eenzelfde paal te verwijderen en deze op 
het Kerkplein alsnog te vervangen. Als we tussenkomen blijkt het 
gemeentebestuur opeens creatief te kunnen nadenken.

Dynamische Zone 30 op Zonneveldweg 
Op onze vraag wanneer deze zone uiteindelijk zal gerealiseerd worden kregen we het antwoord 
dat het Agentschap van Wegen en Verkeer dit niet meer wou uitvoeren. Op onze schriftelijke 
vraag wat de reden hiervan was, kregen we de werfverslagen bezorgd. Hieruit bleek echter dat 
er nergens een beslissing was genomen om dit niet uit te voeren. Merkwaardig dat na indiening 
van onze tweede mondelinge vraag hierover op de volgende gemeenteraad er opeens, voor de 
start van de gemeenteraad, in de pers een artikel verscheen dat de dynamische zone 30 op Zon-
neveldweg er wél komt.

E-mailadressen gemeenteraadsleden 
Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2019 werd beslist dat ieder gemeente-
raadslid een e-mailadres met het domeinnaam @wellen.be kreeg. Deze zouden ook op de 
website van de gemeente verschijnen. Bij ons bijkomende agendapunt op de gemeenteraad 
van december verzekerde men ons nogmaals  dat deze zouden toegevoegd worden op de 
website. Maar … het gebeurde niet. Dus zagen we ons verplicht om nogmaals een mon-
delinge vraag hierover in te sturen voor de gemeenteraad van 31 december. En merkwaar-
dig: nog voor de gemeenteraad begon, was de website aangepast.

wellen@n-va.be
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Welke belastinglogica hanteert 
deze meerderheid?
Eind vorig jaar deelde het gemeentebestuur mee dat het de 
belasting op ongeadresseerd drukwerk (reclamefolders) niet 
vanaf januari 2021 zou beginnen innen. De reden hiervoor is dat 
de handelaars het nu al zo moeilijk hebben.

Maar, wij kregen tegengestelde berichten. De Wellense handelaars 
zijn niet tegen de invoering.

Op dit ogenblik betalen de Wellense handelaars wel deze taks in 
de omringende gemeenten als ze daar publiciteit voeren, doch de 
handelaars uit deze gemeenten betalen niets in Wellen. Hierdoor 
loopt de gemeente weeral inkomsten mis, die de brave Wellense 
belastingbetaler weer zal moeten bijpassen.

De belasting op drijfkracht, daterend van begin vorige eeuw, blijft 
wel behouden.

Welke logica hanteert deze meerderheid?

Nog even wachten en het voorziene gebouw behoort tot 
de archeologische sites van Wellen. Op de gemeenteraad 
van december 2020 vernamen we dat men op dit ogenblik 
bekijkt of het voorziene pand voldoet aan de veiligheids-
voorschriften van een wijkkantoor van de politie. Volgens 
ons zou men deze voorwaarden toch eerst moeten bekijken 
vooraleer er gebouwd wordt. In Wellen dus blijkbaar niet.

Op de gemeenteraad van december 2020 vernamen we dat 
er in Wellen best 7.400 klimaatbomen worden geplant, één 
voor elke Wellenaar. Op dit ogenblik staan er al een 70-tal, 
waarvan enkelen reeds dood of verdwenen zijn. Conclusie: 
nog 99 jaar wachten om de doelstelling te behalen. Onder-
tussen verdeelde de gemeente ook zogenaamde ‘liefdes-
bomen’. Een goed begin. Hier mag het echter niet mee 
stoppen. Wellen heeft dringend nood aan meer structureel 
groen in de woonomgeving: aanplanten van (speel)bossen, 
hoogstamboomgaarden, bloemenweides, houtkanten, 
hagen, enzovoort. Een intensievere samenwerking met het 
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren dringt zich op.

We vernamen dat de bouwaanvraag in december 2020 in-
gediend werd. Men heeft dus maar eventjes acht jaar nodig 
gehad om de aanvraag op te stellen.

Het bestuur praat nu al lang over het feit dat Wellen een 
nieuwe website nodig heeft. Merkwaardig dat we op de 
gemeenteraad van december 2020 zelfs van de burgemees-
ter konden vernemen dat ze niet altijd alles op de huidige 
site terugvindt. Laat staan dat de burger het dan vindt. We 
kunnen alleszins een tip geven: in plaats van alles kleurrijk 
te maken zou men beter eens nadenken over de leesbaar-
heid van al die kleurtjes.

Nieuw wijklokaal politie Klimaatbomen

Containerpark

Nieuwe website

Wellen ‘steekt’ € 85.000 in 
lokale economie?
Dit lezen we in de krant Het Laatste Nieuws van 
22/01/2021 en Het Nieuwsblad van 25/01/2021.

We willen echter toch wat uitleg geven bij dit bedrag.

De bevolking kocht voor 70.525 euro cadeaubonnen aan, 
waarbij de gemeente er 14.105 euro bovenop gaf.

In 2019 besliste de meerderheid 
om de zitpenningen op te trek-
ken naar een riante 200 euro per 
gemeenteraadszitting. Zo komt de 
jaarlijkse kostprijs van de gemeen-
teraad op 30.000 euro.

U kan zelf uw conclusies trekken.

Waar u nog steeds op wacht …

www.n-va.be/wellen
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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