Aanwezig:
Mevrouw Berden Marijke, voorzitter, de heer Vandercappellen Jos, ondervoorzitter, en Grauls Anne-Marie, Hermans Joseph, Robijns Lucien, Erik Evens, Vandebroeck Davy, Penders Theo, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre
en Vossius Marc, bestuursleden.
Bresseleers Dirk (S028), Vandormael Cindy (gemeente Alken – S097), Grauls Anne-Marie (S115), Jordens Robert
(S148),Verheyden Clement (Limburgs Landschap vzw – S176), Motmans Leon (S192), Robben Romain & Steegmans Francine (S229), Dardenne Jo (Stad Borgloon – S251) als stemgerechtigde leden.
De heer Pirens Freddy voor provincie Limburg – W&D (R05) als raadgevend lid.
De heer Geerits Glenn, ontvanger-griffier.
Verontschuldigd: Gemeente Hoeselt (AR08), Wouters Luc (Gemeente Lummen – AR09), Schepers Guy (Stad Tongeren - AR11), Vanvelk Jan (Demerbekkencoördinator – AR12), Vandekerckhove Liesbeth (departement omgeving
– S69) en Pipeleers Herman (gemeente Wellen – S101)
Om 14.01 uur opent voorzitter Marijke Berden de vergadering

AV-1911 155/1280

Verslag van de 154ste algemene vergadering, 26/03/2019

Het verslag zal voorgelezen worden tijdens de AV maar kan ook teruggevonden worden op de website van
de watering (http://www.wateringdeherk.be/algemene%20vergadering/verslagen%20a.v..html)
Het verslag van de 154ste algemene vergadering werd goedgekeurd.

AV-1911 155/1281

Rudolf Briers: Rekening van klerk tot meester

De wet betreffende de wateringen van 5 juli 1956 voorziet in artikel 53 dat de ontvanger-griffier een rekening
van klerk tot meester moet maken om de teruggave te krijgen voor de gestelde borgsom. De heer Briers heeft
zijn rekening van klerk tot meester gemaakt. Er wordt aan de algemene vergadering gevraagd om deze rekening goed te keuren. Wettelijk is deze goedkeuring vereist voor de terugbetaling van de borgsom. Echter is
er geen borg vrij te geven.
De rekening van klerk tot meester ligt ter inzage op de watering en kan op vraag worden opgestuurd.
De rekening van klerk tot meester van Rudolf Briers werd goedgekeurd.

AV-1911 155/1282

Werken 2020 – Planning van de werken

Zoals de voorbije jaren zullen de ingeschreven waterlopen onderhouden worden door provincie (2 de categorie) en watering van Schakkebroek en Terbermen (3 de categorie Herk-de-Stad). Voor de niet ingeschreven
waterlopen en grachten voorziet de watering een bedrag van 80.000 euro voor onderhouds- en herstellingswerken. De lijst van de grachten wordt door het bestuur vastgesteld in mei 2020.

Een ingelande stelt de vraag waarom de Grootbeemdsloot 511 niet werd geruimd. Op 28/01/19 was de aannemer begonnen met de ruimingswerken op de Grootbeemdsloot 511. Kort hierna werd de toenmalige ontvanger-griffier gecontacteerd door het Limburgs Landschap dat deze niet akkoord waren met de werken in
uitvoering. Vervolgens heeft de OG beslist om de aannemer te laten stoppen de werken aan deze gracht. De
VMM liet in februari 2019 weten dat zij een overleg zullen plegen als de Grootbeemdsloot 511 is ingeschreven als categorie 1. In de bestuursvergadering van maart 2019 werd beslist om de Grootbeemdsloot 511 op
te nemen in de ruiming van 2019/2020 echter met de herklassering van april 2019 is de watering niet meer
bevoegd om deze waterloop te beheren. De Grootbeemdsloot 511 werd laatst geruimd in 2006 en er is dringend nood aan een nieuwe ruiming zoals in het verleden vaak aangegeven door de watering. De OG heeft
op 29/11/2019 contact opgenomen met de VMM met de vraag wanneer deze waterloop geruimd zal worden.
Op 2/12/2019 ontvangt de OG bericht dat de Grootbeemdsloot 511 zal opgenomen worden in het onderhoudsprogramma van 2020.

AV-1911 155/1283

Belasting 2020 – Vaststellen van de rol

Het bestuur stelt voor om de belasting voor 2020 te innen op basis van de volgende modaliteiten:
•
•
•
•
•

Aanslagvoet op basis van indexering komt op 20,98 €/ha
De minimumbelasting blijft 10,00 €
De termijn voor betaling – 2 maanden
Verwijlintresten worden berekend op basis van de wettelijke intresten
Kosten voor herinneringen:
o
1ste herinnering – 0,00 € kosten + verwijlintresten
o
2de herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintresten
o
Opdracht deurwaarder – 10,00 € kosten + verwijlintresten

De modaliteiten voor de belasting voor 2020 werden goedgekeurd.

AV-1911 155/1284

Digitale atlas watering de Herk.

Alle polders/wateringen dienen voor 15 december 2019 hun volledige grachtenbestand digitaal over te maken, zodat deze kunnen toegevoegd worden aan de Vlaamse Hydrografische Atlas, om een nulstand op te
maken. Als deze ‘nulstand’ op 15/12/2019 geen polder- of wateringgrachten bevat, dan verliezen de wateringen/polders al hun rechten en erfdienstbaarheden op die waterlopen. Na deze datum zal de kleinste wijziging aan het waterlopenbestand (opname, afschaffing, verlegging) onderworpen zijn aan een openbaar
onderzoek. Aan de AV wordt gevraagd om de digitale atlas van watering de Herk goed te keuren.
De digitale atlas van watering de Herk ligt ter inzage op de watering.
De digitale atlas van watering de Herk werd goedgekeurd.

AV-1911 155/1285

Herklassering wateringsgrachten

Het bestuur van watering de Herk gaf op 26/04/2019 een gunstig advies voor de herklassering van volgende
waterlopen naar 1ste categorie:
Hasselt - Alken:
•
De laak 195
•
Sleepenbroek 1
•
Sleepenbroek 3
•
Kleine Roosterbeek
•
Broekbeemdgracht
Wellen:
•
Grootbeemdsloot 511
De herklassering van wateringsgrachten: De Laak 195, Sleepenbroek 1 & 3, Kleine Roosterbeek, Broekbeemdgracht en Grootbeemdsloot 511 tot 1ste categorie werden goedgekeurd.

Het bestuur van watering de Herk gaf op 27/09/2019 een gunstig advies betreffende de herklassering van
volgende waterlopen naar 2de categorie:
Heers:

•
•

Goede Aftrek 156 (gedeelte)
Mettekovenmolenloper nr. 931

De herklassering van wateringsgrachten: Goede Aftrek 156 (gedeelte) en Mettekovenmolenloper 931 tot
2de categorie werden goedgekeurd.

AV-1911 155/1286

Begroting 2020

De samenvatting van de begroting die door het bestuur in zitting van 25/10/19 werd goedgekeurd voor 2020
gaat in bijlage. Het bestuur vraagt de goedkeuring van deze begroting voor 2020.
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de voorgestelde begroting van 2020. De begroting wordt goedgekeurd.

AV-1911 155/1287

Buitengewone werken – Overzicht

Project hermeandering Golmeerzouwbeek:
De plannen werden aangepast naar aanleiding van enkele adviezen gedurende de vergunningsprocedure. De
aanvraag werd op 05/09/2019 opnieuw ingediend. Op 05/10/2019 werd het omgevingsdossier volledig en
ontvankelijk verklaard. Het dossier is nog in behandeling bij de vergunningverlenende overheid.
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij het project hermeandering Golmeerzouwbeek.
Project bufferbekken Simsebeek:
De onderhandelaar is nog bezig met de onderhandelingsgesprekken. Veel van de eigenaren willen enkel het
volledige perceel verkopen in plaats van een gedeelte. Hier en daar wil een eigenaar deze “overschot” verruilen met de te verwerven grond. Wat ook een probleem is, is dat bij bepaalde percelen een onvoorziene
meerwaarde van toepassing is. Overwegende het feit dat de onderhandelingen nog niet rond zijn, kan er wel
al worden uitgegaan dat de innames hoger in kost zullen zijn dan eerder werd voorzien. Aan de AV wordt
gevraagd of bij een aanzienlijke meer kost dit project nog mag worden verdergezet of dat dit enkel kan bij
een volledige betoelaging. Exacte bedragen is in deze fase van het dossier nog niet mogelijk. Alsook of er
volledig percelen mogen worden aangekocht en verruild worden.
De vertegenwoordiger van de provincie Limburg laat weten dat de provincie deze meerkosten wil bekijken
als deze gekend zijn en eventueel kan dan de toegekende betoelaging herbekeken worden. Ook zijn er andere
betrokken partners zoals Aquafin en de gemeente Alken die eventueel mee kunnen betoelagen in dit project.
De Algemene Vergadering beslist dat de watering verder kan werken met dit project tot de meerkosten in
kaart worden gebracht. Dan kan er in een volgende Algemene Vergadering beslist worden of het project
realiseerbaar is of niet.
Project Reitveldgracht:
Ligging:
Het projectgebied omvat een gracht die vertrekt vanaf de Oosterbeekstraat (Hasselt) Ze ontspringt ter hoogte
van de Grote Roost en loopt langs een fietspad dat naar de vallei van de Herk leidt.
Probleemstelling:
Momenteel stroomt het water van de Oosterbeekstraat en de hoger gelegen weiden naar de waterloop. Hierbij
wordt de talud en reeds bestaande houtkant weggespoeld. Daarenboven is er geen buffering van water aanwezig gezien de gracht rechtstreeks afloopt naar het laagste punt. Het doel is het talud gedurende een lange
periode bestendig te maken en het laagste punt te ontlasten van een overvloed aan water.
Te nemen maatregelen:
•
•
•

Er wordt een houtkant voorzien in het talud die het wegspoelen van het talud moet voorkomen.
Er worden twee prefab betonnen stuwelementen voorzien die buffering van water mogelijk maken.
Zodat het gebufferde water vertraagd kan afgevoerd worden en de stroomsnelheid aan het laagste
punt ook lager zal liggen.
Tevens wordt er een dijk voorzien van 30cm hoog aan de hoger gelegen weide. Deze voorkomt
enerzijds dat het water, afkomstig van de hoger gelegen weide, het talud wegspoelt en anderzijds
wordt er zo een deel water op de weide gehouden waar het kan infiltreren of waar het gebufferd
wordt.

•

De bestaande gracht dient opnieuw geprofileerd en geruimd te worden. Waar nodig zal de bestaande
gracht aangevuld of uitgegraven worden zodat de taluds een gelijkmatig, zacht hellend profiel krijgen. Dit is gunstig voor het onderhouden van de grachten.
Raming werken: €20.455,05
Op 28/05/2019 was er een infomoment voor de aangrenzende eigenaren.
De princiepsvraag werd ingediend op 29/05/2019 bij de provincie en VMM. De provincie Limburg heeft op
13/06/2019 het dossier voor verder gevolg overgemaakt aan de VMM. Voorlopig werd er nog geen tegenbericht ontvangen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij het project hermeandering Reitveldgracht.
Project Kozengracht:
Ligging:
Het projectgebied omvat de Kozengracht, gelegen tussen de Trepstraat en de Kozenbeek. Deze gracht vormt
de grens tussen Terkoest (Alken) en Kozen (Nieuwerkerken).
Probleemstelling:
Momenteel stroomt het water van de Kozengracht en het hemelwater van de hoger gelegen boomgaard naar
de Kozenbeek. Hierbij wordt het talud weggespoeld. Daarenboven is er geen buffering van water aanwezig
gezien de gracht rechtstreeks afloopt naar het laagste punt. Het doel is het talud gedurende een lange periode
bestendiger te maken en de piekbelastingen van het water naar de Kozenbeek te verminderen/te beperken.
Te nemen maatregelen (voorstel):
•

Er wordt een licht verhoogde dijk voor het talud voorzien die het wegspoelen van het talud moet
voorkomen. Om erosie van de dijk te voorkomen wordt deze ingezaaid met gras.
•
Er worden drie prefab betonnen stuwelementen voorzien die buffering van water mogelijk maken in
de gracht. Zodat het gebufferde water vertraagd kan afgevoerd worden en de stroomsnelheid aan het
laagste punt ook lager zal liggen.
•
Tevens wordt er een stuwelement voorzien die het afstromend water, afkomstig van de boomgaard,
dat langs de dijk naar het laagste punt vloeit, buffert. Zo wordt een deel van het water gebufferd en
kan het mogelijks infiltreren.
•
De bestaande gracht dient geruimd te worden en waar nodig geherprofileerd.
Raming werken: €38.475,38
Op 28/05/2019 was er een infomoment voor de aangrenzende eigenaren.
De princiepsvraag werd ingediend op 29/05/2019 bij de provincie en VMM. De provincie Limburg heeft op
13/06/2019 het dossier voor verder gevolg overgemaakt aan de VMM. Voorlopig werd er nog geen tegenbericht ontvangen.
De schepen van de gemeente Alken stelt de vraag of er een bijkomende buffer kan worden meegenomen in
dit ontwerp. Ward Prikken van de dienst Water & Domeinen van de provincie Limburg zou meer weet hebben
van deze buffer. De Ontvanger-Griffier zal contact opnemen met de dienst Water & Domeinen om dit project
te bespreken.
Project Sifon Herk:
Ligging:
De vallei van de Herk en Mombeek ligt tussen de fruitstreek bij Sint-Truiden en de Voerstreek. Ze is belangrijk voor landbouw, recreatie en waterberging. Het projectgebied is gelegen op grondgebied van stad Hasselt
en op grondgebied van gemeente Alken. Ten noordwesten ligt het gehucht Stevoort, ten zuidwesten Terkoest
en in het zuidoosten Sint-Lambrechts-Herk. Het gebied is omgeven door de Hasseltse Dreef, de Broekstraat,
de Grote Roost en de Steenweg (N722).
Doelstelling:

Het creëren van meer plaats voor waterberging en natuurontwikkeling. Het behouden en herstellen van de
verbindingsfunctie van beken in landbouwgebied. Het vrijwaren en versterken van natuurgebied de Mombeekvallei. Het herstel van de vallei.
Te nemen maatregelen (voorstel):
Mombeekvallei: knooppunt Herk-Laak:
Om het natuurgebied van het Sleepenbroek te vrijwaren en te versterken, wordt de sifon onder de Herk naar
de Laakbeek herstelt. Zodoende zal het natuurgebied de Sleepenbroek minder frequent overstromen en kan
de natuur zich hier herstellen. Er worden ruimingspistes voorzien die het mogelijk maken de grachten
Sleepenbroek 1 en 3 te ruimen zodat de verbinding naar de Laak vlotter kan verlopen. De bestaande inbuizing
van Sleepenbroek 1 (aan perceel 3) zit momenteel verstopt. Deze wordt opnieuw opengemaakt zodat de
doorstroom van water naar de Laak versneld wordt.
Laakbeek:
•
De verbindingsfunctie van de Laakbeek wordt hersteld. Hiervoor dienen volgende werken te gebeuren:
•
Er worden ruimingspistes voorzien zodat op langere termijn de verbindingsfunctie snel hersteld kan
worden.
•
De verstopte buis aan de Laak tussen perceel 196A en perceel 544 wordt opengemaakt. Eventueel
kan hier een plaatbrug voorzien worden.
•
Er komt een nieuwe brug of onderbuizing aan de Laak tussen 356A en 525, waar momenteel een
beschadiging/opstopping zit.
•
De knotwilgen 354A, 349A, 348A worden vrijgesteld zodat deze hun landschapswaarde kunnen behouden.
Kleine Herk:
•
Er wordt een nieuwe brug voorzien aan de Kleine Herk tussen perceel 363A en perceel 308 gezien
de oude in verval is.
Verder te bekijken punten:
•
•

Sleepenbroek 2 kan momenteel niet geruimd worden, dit wordt besproken met Natuurpunt.
Overwegen om direct achter de sifon het water van de Laak naar de Kleine Herk te laten lopen bij
een bepaalde waterstand. Zo wordt het gebied van de Sleepenbroek iets sneller gevrijwaard van overstroming.
•
Eventuele wandelbrug over de Herk ter plaatse van de Sifon.
Raming werken: €40.657,21
Er waren verschillende gesprekken met Natuurpunt.
De princiepsvraag werd ingediend op 31/05/2019 bij de provincie en VMM. De provincie Limburg heeft op
13/06/2019 het dossier voor verder gevolg overgemaakt aan de VMM. Voorlopig werd er nog geen tegenbericht ontvangen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij het project Sifon Herk.
Melbeekgracht
Ligging:
Het projectgebied omvat een gracht die gelegen is tussen de Melbeekstraat en de Mombeekdreef (Hasselt). Deze gracht situeert zich midden in landbouwgebied.
Probleemstelling:
De tuinen en woningen aan het einde van de Melbeekgracht liggen lager dan het hoger gelegen gebied. Met
deze werken wordt getracht het overstromingsgevaar hiervan te verminderen.
Te nemen maatregelen (voorstel):
•

De gracht dient geruimd en waar nodig opnieuw geprofileerd te worden.

•

Er wordt een waterbuffer gecreëerd die bij zware regenval een deel water zal bergen. Dit door een
zone af te graven waar de gracht in kan overlopen bij zware regenval. Er wordt een kleine dijk en
een stuw voorzien die het water dient te bufferen. De stuw zal het water vertraagd afvoeren.

•

De afgegraven gronden kunnen gebruikt worden om het aanliggende laaggelegen terrein op te hogen.
Tevens wordt er een dijk voorzien van 30cm hoog. Deze voorkomt enerzijds dat het water, afkomstig
van de hoger gelegen weide, het talud wegspoelt en anderzijds wordt er zo een deel water op de
weide gehouden waar het kan infiltreren of waar het gebufferd wordt.

Op 28/05/2019 was er een infomoment voor de aangrenzende eigenaren. Aan de hand van deze gesprekken
werd besloten om het project een jaar op te schuiven. De raming zal afhankelijk zijn of een grondinname
nodig zal zijn.
De aanvraag zal worden ingediend voor de betoelaging van het investeringsprogramma 2021 (mei 2020).
De lopende dossiers liggen ter inzage op de watering.
De Ontvanger-Griffier zal contact opnemen met de dienst Water & Domeinen om dit project te bespreken.
Verder waren er geen vragen of opmerkingen bij het project Melbeekgracht.

AV-1911 155/1288

Vereniging van wateringen

Het bestuur van watering de Herk en het bestuur van watering het Schulensbroek willen samen een vereniging
van deze twee wateringen oprichten op basis van artikels 10 en 11 van de wet betreffende de wateringen. De
vereniging van de wateringen zal alle activiteiten in gemeenschap uitvoeren, boekhouding en belasting uitgesloten. De doelstelling van de vereniging is een voorbereiding om tegen eind 2022 te fusioneren zodat de
nieuwe watering met een nieuw reglement van start kan gaan op 1 januari 2023. Een nieuw reglement met
nieuwe naam, samenstelling bestuur, enz… zal voorgelegd worden aan de gezamenlijke AV van maart 2022.
De beslissing tot vereniging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AV.
De voorzitter overloopt alle punten van de samenwerkingsovereenkomst. De beoogde startdatum is 1 januari
2020. Deze datum is afhankelijk van de officiële goedkeuring van de minister.
De Algemene Vergadering beslist om het voorstel tot oprichting van de tijdelijke vereniging ‘Oostdemerwatering’ goed te keuren alsook de verenigingsovereenkomst.

AV-1911 155/1289

Kleine verkopen van oude bedding en andere…

Op de AV van 26/03/2019 werd beslist (AV-1903 154/1274) dat voor beslissingen van vervreemding of
aankoop het bestuur de beslissende bevoegdheid heeft voor bedragen onder €5 000.00 en voor een jaarlijks
maximum van €10 000,00.
Op 14/05/2019 werd een schrijven ontvangen van de gouverneur dat de beslissing van 26 maart 2019 van de
Algemene Vergadering van de Watering de Herk houdende de overdracht van de beslissingen van vervreemding of aankoop voor bedragen onder de € 5 000,00 en voor een jaarlijks maximum van €10 000,00 aan het
bestuur van de watering wordt geschorst. Dit met als reden dat de wet van de wateringen deze mogelijkheid
niet beschrijft of voorziet.
De Algemene Vergadering neemt kennis van de geschorste beslissing.

AV-1911 155/1290

Allerlei – Volgende vergadering wordt voorzien voor dinsdag 31 maart 2020.

Aldus gedaan in algemene vergadering van de Watering de Herk in zitting te Hasselt op 26 november 2019.
Namens de algemene vergadering van Watering de Herk,
De ontvanger-griffier,
get. Glenn Geerits.

De voorzitter,
get. Marijke Berden.

GEWONE DIENST
Ontv. 2019
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2020

260.000 €
-€
5.700 €
5.000 €

300.000 €
-€
5.700 €
-€

270.700 €

305.700 €

Uitg. 2019
1. Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Onderhoud voertuigen
Brandstof voertuigen
Kleine aankopen

2. Bestuurskosten
Bureelkosten
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere
3. Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Diverse
4. Gewone onderhoudswerken
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Diversen

5. Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Afname reservefonds
Onvoorziene
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

TOTAAL G.D.

6.000 €
1.355 €
500 €
150 €
400 €
8.405 €

6.000 €
1.350 €
1.000 €
500 €
400 €
9.250 €

31.000 €
3.000 €
17.500 €
1.550 €
13.200 €
66.250 €

31.000 €
3.000 €
17.500 €
1.550 €
13.200 €
66.250 €

60.000 €
22.000 €
15.000 €
97.000 €

62.000 €
23.500 €
6.500 €
92.000 €
-€
-€
-€
80.000 €
80.000 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€

-€

-€
-€
-€
80.000 €
80.000 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

5. Diverse Uitg.
Overboeking naar B.D. en reservefonds 20.000 €
Toevallige uitgaven
500 €
Terugbetaling belasting
500 €
21.000 €

55.000 €
500 €
500 €
56.000 €

-€
-€

-€
-€

-€
-€

3.000 €
-€

271.850 €

306.850 €

272.655 €

306.500 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

272.655 €
19.747 €

306.500 €
20.097 €

ONTVANGSTEN VORIGE JAREN
Boni
Nog te ontvangen

4. Gewone onderhoudswerken
2de kat
3de kat
Toezicht / Herstellingwerken
Grachten & sloten

Uitg. 2020

6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar
UITGAVEN VORIGE JAREN

20.552 €
-€
20.552 €

19.747 €
-€
19.747 €

292.402 €

326.597 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2019
Boni
Patrimonium
Toelagen
Schuld - Leningen
Overboeking uit G.D.
TOTAAL B.D.

Ontvangsten
Uitgaven

Ontv. 2020

10.340 €
-€
700.000 €
-€
20.000 €

1.340 €
-€
855.250 €
25.000 €
25.000 €

730.340 €

906.590 €

G.D. + B.D.
1.022.742 €

G.D. + B.D.
1.233.187 €

1.001.655 €

1.207.000 €

Boni

21.087 €

26.187 €

Reservefonds

125.168 €

155.168 €

Uitg. 2019
Nog te betalen
Patrimonium
Werken
Schuld - Leningen
Overboeking naar GD
TOTAAL B.D.
BONI B.D.

Uitg. 2020

12.500 €
716.500 €
-€
-€

9.000 €
891.500 €
-€
-€

729.000 €
1.340 €

900.500 €
6.090 €

