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PUUR  ROOIERHEIDE
Met dit informatieblad richten wij ons speciaal tot de inwoners van Rooierheide.

Wij brengen u met veel foto’s wat er werd gerealiseerd, in uitvoering is en wat de komende
maanden nog op de politieke agenda gaat geplaatst worden door onze partij PUUR-
Diepenbeek. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat 'openbare werken - onderwijs - jeugd'
tot de bevoegdheden behoren van schepen Patrick Hermans. Samen met Patrick zijn ook
onze raadsleden van Rooierheide Georges Dewarier, Freddy Blokken en Bjorn Philtjens
steeds aanspreekbaar, zodat de bekommernissen van de inwoners kunnen omgezet worden
in oplossingen. Neem even de tijd en u zult merken dat wij samen met andere partijen hard
werken aan een verkeersveilig, gezellig en mooi Rooierheide.
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Oplossing PUUR-Diepenbeek :

Het mooie Patersplein moet zijn huidige vorm, groen
karakter en duurzame kleiklinkers behouden zonder
dat deze klinkers besmeurd worden met verf. PUUR-
Diepenbeek heeft in juli aan het schepencollege
voorgesteld om de parkeerplaatsen af te bakenen met
een andere kleur van kleiklinker. Een moeilijke klus
maar de enige duurzame manier om zonder verf een
oplossing te bieden. Ook worden de nodige doorgangen voorzien zodat
toegankelijkheid en veiligheid kunnen gegarandeerd worden. Om het plein
wat aan te kleden kunnen bloembakken en banken geplaatst worden.

Het schepencollege is akkoord gegaan met ons voorstel. Momenteel
onderzoekt de technische dienst de kostprijs van de werken, die volgens ons
beperkt zal zijn.

Sinds de herinrichting van het Patersplein zo'n 10 jaar geleden is er onduidelijkheid over de manier van parkeren op het plein.
Hierdoor wordt zowel de capaciteit als de toegankelijkheid beperkt waardoor bestuurders vaak niet meer voor- of achteruit kunnen
rijden. Raadslid Georges Dewarier: "Ook ouders die hun kinderen naar school brengen moeten vaak tussen de voertuigen door
laveren om met hun kleuters aan school te geraken."

PARKEERPROBLEMATIEK PATERSPLEIN ROOIERHEIDE

WEGENIS EN VERKEERSVEILIGHEID BLIJVEN BELANGRIJK

Raadslid Freddy Blokken gaat vragen om 100.000 euro te
voorzien. Hiermee kan een nieuw wegdek aangelegd worden
in de Steenblookstraat. Het enige stukje straat van
Rooierheide dat nog niet werd vernieuwd.

Belangrijk om weten:

* Het voorstel van raadslid Lucien Wolfs om een fietspad aan te
leggen vanaf het klooster tot aan de Noordenstraat werd
onderzocht en positief bevonden. PUUR-Diepenbeek is
voorstander om het fietspad zo snel mogelijk aan te leggen en
liefst tot aan de Havenlaan inclusief een aanpassing van het
kruispunt Noordenstraat – Rooierheidestraat.

* Op initiatief van PUUR-Diepenbeek en met steun van CD&V,
DAAD en Vl. Belang heeft de gemeenteraad beslist om
opnieuw te onderhandelen over een doorgang voor alle verkeer
richting Hasselt via de Ginderoverstraat - rondpunt campus

* Schepen Patrick Hermans heeft aan de bevoegde Gewestelijke
diensten gevraagd om het complex van de Havenlaan en de
Universiteitslaan dringend veiliger te maken voor de zwakke
weggebruiker.



PUURDiepenbeek vzw

Voorzitter: Patrick Hermans

Op de Kalenberg 12, 3590 Diepenbeek

Tel: 0497 / 06 38 07

Lid worden? Contacteer ons via puurdiepenbeek@telenet.be

Website: http://puurdiepenbeek.be
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UITGEVOERDE WERKEN SCHOOLOMGEVING

Al de werken die aan of in de omgeving van de school werden uitgevoerd zijn steeds in nauw overleg
gebeurd tussen directeur Freddy Goorts en schepen Patrick Hermans.

nieuwe bibliotheek in wording

verkeersveilige schoolomgeving
Heidestraat

Bjorn Philtjens:
kindveilige toegang 't Ankertje

op vraag van inwoners Rooierheidestraat werd het
voetpad vernieuwd




