ALGEMENE VERGADERING 15/01/2013

Watering de Herk

ALGEMENE VERGADERING
Hasselt, 15 januari 2015.
Aanwezig : de heer Jozef Werelds, voorzitter, de heer Jozef Henderix, ondervoorzitter, en de
heren Andre Berden, Leon Boussu, Rene Grammen, Willy Melotte, François Timmermans,
Andre Voordeckers en Marc Vossius, bestuursleden.
De heer Ramaekers (gem. Wellen – 132), Motmans (gem. Kortessem – 131), Gerard Mouling
(253), Romain Robben (293), Robert Jordens (190), Dirk Bresseleers (39), Lucas (OCMW
Zonhoven – 272), Luc Knuts (214), Louis Van Soest (Weigersberg nv – 381) en Vanandroye
(gem. Heers – 129), stemgerechtigde leden.
De heer ing. Willy Vannerem (prov. TD - 5), Jos Leroi (gem. Diepenbeek – 6) en Louis
Vanuytrecht en Jan Celis (stad Herk-de-Stad - 7), raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Aquafin nv, Jansen Els, Raymaekers Rene, Bielen Alain (Gew. Huisvestingmy – Cordium), Schutjes Louis (Louchris nv), Carolus Stefan (Natuurpunt), OCMW
Hasselt, V.L.M. en gem. Heusden-Zolder.
De voorzitter opent de vergadering met de beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2013
aan de aanwezigen.
AV-1301 141/1161

Verslag van de vorige vergadering, 27/11/2012.

Het verslag van de vorige vergadering, 27/11/2012, wordt, na voorlezing, goedgekeurd.

AV-1301 141/1162

Belasting 2013 – Goedkeuring van de rol.

De belastingrol voor 2013 werd opgemaakt op basis van de modaliteiten zoals deze werden vastgesteld door de algemene vergadering in zitting van 27/11/2012.
Voor het opstellen van de rol werden alle eigenaarsgegevens nieuw ingelezen met de gegevens
van het kadaster, toestand 01/01/2012. Dank zij de nieuwe versie van het belastingpakket WaPoBel 2.0, waarbij de eigenaarsgegevens gekoppeld kunnen worden aan de kadastrale gis-kaarten,
konden we achterhalen dat tal van percelen ten onrechte opgenomen werden in de kadastrale gegevens, maar ook dat een groot aantal percelen niet werden opgenomen in de gegevens van het
kadaster.
Na een hels werk werden de gegevens gecorrigeerd.
De belastingrol 2013 heeft op deze wijze 11.393 artikels voor een totale oppervlakte van 9.848
ha 44 a 63 ca. Er zijn 8.565 personen die de minimumbelasting betalen. Het totaal bedrag van de
rol is 240.945,06 €.
De rol voor de belastingen voor 2013 wordt goedgekeurd.

AV-1301 141/1163

Allerlei

De voorzitter geeft aansluitend bij de belastingrol mee dat hij al het mogelijke
doet om de uitbreiding van de watering naar de deelbekkengrenzen goedgekeurd
te krijgen. Dat minister Schauvliege liet weten dat er ruimte was voor onderhandeling is positief, hopelijk willen de andere partijen ook positief meewerken.
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Na uitbreiding kan overwogen worden om de belasting te verlagen, maar … men
kan ook opnieuw in eigen beheer gaan werken. Dit zou een en ander vlotter laten
verlopen. Nu wachten we vaak tot de aannemers tijd voor ons hebben. Eigen personeel zou moeten resulteren in een vlottere dienstverlening.
In elk geval plannen we in 2013 op sommige plaatsen (langs wegen, aan woningen, sportvelden) twee maaibeurten in de hoop dat er hierdoor minder distels en
netels zich uitzaaien.
Men die problemen hebben met grachten of waterlopen kunnen in elk geval de
opzichter van de watering contacteren. Momenteel weigert de provincie haar deel
in de kosten van deze opzichter te betalen. Het bestuur is het hiermee niet eens en
overweegt juridische stappen.
De heer Robben informeert naar de overstromingsgebieden, bv het project voorzien voor de Grootebeemd te Wellen. De watering is voor dit project van de
Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer geen gesprekspartner
en is dus niet op de hoogte van de plannen.
De volgende algemene vergadering is voorzien op dinsdag 26 maart 2013, om 14.00 uur.

Aldus gedaan in algemene vergadering van de watering de Herk in zitting van 15 januari 2013
te Hasselt.
Namens de algemene vergadering,
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers.
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De voorzitter,
get. Jozef Werelds.
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