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GEMEENTERADEN
Gemeente en OCMW ruilen gebouwen

WEllEN
Meerderheid: Open Vld (5), CD&V (4)

Oppositie: s.pa-ROB (8)

De raad keurde unaniem de ruilovereenkomst goed 
van onroerende eigendommen van de gemeente en het 
OCMW. Zo worden de kantoren van het OCMW aan 
het Dorpsplein en twee gronden langs de Zonneveldweg 
eigendom van de gemeente. In ruil krijgt het OCMW in 
de Dorpsstraat achter het gemeentehuis een garage en de 
oude turnzaal voor de bouw van het Sociaal Huis.  De 
ruwbouw van het Sociaal huis is klaar. De ingebruikname 
is voor 2011 gepland.

Voorts keurde de raad unaniem de aankoop goed van 
het mozaïekwerk ‘Ulbeek mijn dorp’ voor 790 euro.  Het 
kunstwerk meet 80 bij 60 centimeter en zal een plaats 
krijgen in het gemeentehuis. Het is gemaakt in Veneti-
aans glas door de cursisten van de mozaïekschool van 
Mireille Swinnen van Ulbeek.  “Het gemeentebestuur 
koopt af en toe kunstwerken van Wellense kunstenaars”, 
zegt Jeannine Leduc, schepen van cultuur. PaPa

TC Zutendaal krijgt nieuw clublokaal

zuTENDAAl
Meerderheid: CD&V (9) 

Oppositie: Nieuw-zVP (7), Vlaams Belang (1)

De bouw van het clublokaal voor TC Zutendaal is goed-
gekeurd. De tennisclub wil aan de terreinen langs de 
Blookbergstraat een clubhuis bouwen met twee verdie-
pingen. “De kostprijs wordt geraamd op 288.000 euro. De 
uitvoeringstermijn is vastgelegd op 100 werkdagen”, zegt 
Marina Seurs, schepen van Sport. “De tennisclub moet 
140.000 euro terugbetalen via een renteloze lening. Kan 
de club dat betalen?”, vroeg Harry Vanherf (Nieuw-ZVP) 
zich af. “Waarom niet beginnen met een containerge-
bouw?” “De club heeft voldoende financiële mogelijk-
heden. Een container huren kost ook geld”, repliceerde 
schepen Marina Seurs. Met een licht voorbehoud wegens 
het ontbreken van een financieel plan keurde Nieuw-ZVP 
de bouw van het tennislokaal mee goed.

De totale gemeentelijke bijdrage voor het OCMW voor 
het dienstjaar 2009 bedroeg 460.000 euro. In 2008 was 
het gemeentelijk aandeel nog 672.000 euro. MR

Restaurant de Alk wordt polyvalente zaal

AlkEN
Meerderheid: CD&V (7), sp.a (2), P.Al (2) 

Oppositie: Open Vld (4), Kristalhelder (3), Groen! (2), onafh. (1)

Restaurant De Alk wordt een polyvalente zaal. De de vrijge-
komen ruimte zal worden gebruikt voor de organisatie van 
kindvriendelijke activiteiten zoals verjaardagsfeestjes. De 
oppositie noemde die beslissing “eenzijdig en niet serieus”. 
De gemeente verliest ook de 1.000 euro huur per maand. 
De overname van de oude spullen, die waarschijnlijk niet 
beantwoordt aan de huidige milieunormen, was ook een 
doorn in het oog van de oppositie. De beslissing werd goed-
gekeurd met 12 ja-stemmen, 4 neen en 4 onthoudingen.
In het restaurant zijn nog heel wat spullen aanwezig die 
de huurder niet meer nodig heeft en nu wil verkopen. Het 
gemeentebestuur krijgt het voorkooprecht. De firma nv 
Troostwijk legt de liquidatiewaarde vast. Het gaat om 
onder andere stoelen, tafels, bestek, schrijfbord, glaswerk, 
werktafels, friteuse, diepvriezer, porselein.

JoCr

600 schapen van Maasland naar Brussel

“In hun vacht en met hun poten verspreiden schapen kleine 
insecten”, zegt Johan Schouteden. “We trekken in het jaar 
van de bioversiteit met onze kudde rond en verspreiden 
zo sporenelementen van de ene weide naar de andere.” De 
schapentocht vertrok op 5 juni in Berlijn en komt op 14 sep-
tember in Brussel aan. Omdat de schapen niet van Nederland 
over de Maas naar België mochten, werd een herdersstaf 
symbolisch overgedragen in bootjes op de Maas. Voor herder 
Erich Rhöse, de zijn schapen in Nederland begeleidde, zat 
de taak er gisteren op. “Vanaf de grens in Maaseik neem 
ik de staf nu over”, zegt Johan. “Woensdag trek ik van 
Maaseik via Heppeneert naar Elen, zo ga ik via Opoeteren 
naar Meeuwen-Gruitrode, Kelchterhoef en Zonhoven. Op 
7 september overnacht ik aan het Schulensmeer en ga dan 
verder via Hoeleden. Op 14 september kom ik aan in het 
Terkamerenbos in Brussel.”
Bij de overdracht van de herdersstaf aan de Labaerdijk in 
Maaseik was gisteren heel wat volk op de been. Velen had-
den gehoopt de schapen te zien stappen over de Maasbrug. 
“Schapen mogen niet van kudde tot kudde en niet van land 
tot land”, legt herder Johan uit. “Vandaar dat ik met mijn 
eigen schapen in België zal rondtrekken.”
In het kader van de schapentrektocht heeft vandaag om 19 
uur een gratis theatervoorstelling plaats van Hendrik & co in 
de circustent aan de Wateringen in Elen (Dilsen-Stokkem).

MMD

Maaseik

Johan Schouteden uit Helchteren heeft giste-
ren aan de Maas de herdersstaf overgenomen 
van zijn Nederlandse collega Erich Rhöse. 
Daar vertrekt hij met 600 schapen richting 
Brussel.

Herder Johan Schouteden vertrok met zijn kudde schapen aan de Maas in Maaseik. Foto Mark DREESEN

geMeenteraDen
Verlichtingsnet Guigoven ondergronds
kortesseM

Meerderheid: Open VLD (9), sp.a (1) 
Oppositie: CD&V-D2 (8), Vlaams Belang (1)

De oppositie was niet gelukkig met de zomerzitting
van de gemeenteraad: 3 CD&V-mandatarissen, 
Camille Cuyx, Marleen Schouterden en Jos Wij-
nen, lieten noodgedwongen verstek gaan. Ook Luc 
Dullaers, fractieleider van Democratie 2000, was 
afwezig. De 10 mandatarissen van de meerderheid 
van Open VLD en sp.a waren er wel.

Het openbaar verlichtingsnet in de Brandstraat 
en de Beemdstraat in Guigoven wordt door Infrax 
volledig ondergronds gelegd. De kostprijs voor de 
gemeente is ruim 35.000 euro. In beide straten past 
Infrax ook de laagspanning aan, wordt de teledistri-
butie verbeterd en het aardgasnet uitgebreid. Bur-
gemeester Hugo Philtjens: “Om de verkeershinder 
voor Guigoven te beperken, worden de werken in 
fases uitgevoerd.”

FrCr

Brandweer krijgt industriegebouw
Maaseik

Meerderheid: CD&V/N-VA (9), VLDplus (7)
Oppositie: sp.a/Spirit (6), Vlaams Belang (5)

De gemeente koopt een industriegebouw (ruim 43a) 
naast de brandweerkazerne op industrieterrein Jagers-
borg voor 400.000 euro. Met het gebouw kan de stad 
niet alleen de huidige brandweerkazerne uitbreiden, 
het zal ook dienen als stalplaats voor het toeristisch 
treintje en als nieuwe opslagruimte. Die is nodig omdat 
twee boogloodsen aan het containerpark afgebroken 
worden. Raadslid Vermassen (sp.a) zei dat het niet om 
een uitbreiding van de brandweerkazerne gaat, maar 
om een herschikking. “Een van de loodsen wordt 
bovendien gebruikt door de Kringwinkel, ik hoop dat 
de sociale tewerkstelling daardoor niet in het gedrang 
komt”. Volgens schepen Janssen (CD&V) is de stad 
met Kringloopcentrum Maasmechelen in vergevor-
derde gesprekken voor een evenwaardige oplossing. 
Raadslid Drees (sp.a) maakte van het punt gebruik 
om te pleiten voor de dringende aankoop van een 
interventietent voor de brandweer. Jast
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