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PUUR-Diepenbeek is van mening dat de
parochianen van Lutselus recht hebben
op een gebedsruimte zoals werd
goedgekeurd door de voltallige
gemeenteraad in januari 2011 . De
beslissing van 10 oktober 2011 komt
helaas niet meer overeen met de eerder
genomen beslissing.

Werd in oktober goedgekeurd : een kerk
voor 250 personen die bij gelegenheid
kan uitgebreid worden voor grote
vieringen. In de kerk komt een
weekkapel, rouwkapel, devotiekapel,
sacristie, keuken, berging,
vergaderruimten en een
parochiesecretariaat met archief.
Kostprijs 2 miljoen euro zonder
binneninrichting.

GSM-toren
Aan de kerk komt een toren van 24 tot
30 meter hoog waarop 18 tot 24
antennes van gsm-operatoren worden
geplaatst. Elke operator vraagt een apart
lokaal met rechtstreekse toegang en zal
op jaarbasis 5000 euro betalen. Hopelijk
is er nog ruimte voor de klok uit de
vorige kerktoren.

Waarom heeft PUUR-Diepenbeek niet
vóór de kerk gestemd ?
Wij zijn van mening dat niet alle ruimtes
die werden opgesomd nodig zijn. Men
moet realistisch blijven. Naast de te
bouwen kerk staat het OCL waar een
groot aantal ruimtes te weinig en zelfs
niet gebruikt worden.

Verkeersveiligheid
Vlak voor de gemeenteraad werd in
Hasselt het voorstel besproken om een
tunnel onder de N76 voor fietsen, auto’s
en zelfs bussen te realiseren. Eind
oktober wordt er uitsluitsel gegeven of
dit praktisch haalbaar is. Jaren staat dit
op het verlanglijstje van de school en de
inwoners van Lutselus. PUUR-
Diepenbeek vroeg om deze studie af te
wachten, helaas. We moeten er geen
tekening bij maken dat een tunnel zijn
impact zal hebben op de omgeving van
de te bouwen kerk.

Straling gsm-antennes
Iedereen heeft vandaag een gsm en wil
bellen. GSM-antennes moeten er dus
zijn. De oude kerktoren had 3 antennes
van 1 gsm-operator. Maar 24 antennes
op 25 meter van een lagere school doet

ons nadenken. Informatie verstrekken en
inspraak van inwoners vinden wij nog
steeds essentieel. Om die redenen
hebben wij gevraagd om voor de
inwoners binnen de maand een
infoavond met deskundigen te
organiseren. Wij kregen geen gehoor.
Alle raadsleden zijn ervan overtuigd dat
de straling niet ongezond is. Wij wagen
ons niet aan zulke uitspraken.

Conclusie
De vragen van PUUR-Diepenbeek om
een infoavond met deskundigen te
organiseren en te wachten op de
verkeersstudie wat binnen de maand kon
gebeuren, werden door onze collega
politiekers weggewimpeld als
vertragingsmanoeuvres.

In de beslissing van de gemeenteraad
werd opgenomen dat de eerste steen
moet gelegd worden in de maand
september 2012, de maand voor de
verkiezingen.

Tijdelijke kapel
PUUR-Diepenbeek gaat voorstellen om
zo snel mogelijk de parochie een
tijdelijke ruimte ter beschikking te
stellen om te vergaderen en om kleine
erediensten in te laten doorgaan. Dit tot
de werken van de nieuwe kerk klaar zijn.
Eén van de vergaderzalen op het
gelijkvloers in het OCL kan hier
waarschijnlijk dienst voor doen. De
ruimte van de voormalige bibliotheek
kan indien nodig heringericht worden
als vergaderruimte. Wordt vervolgd.

BEGRAAFPLAATS DIEPENBEEK EEN PARELTJE

De gemeenteraad van 10 oktober heeft de

opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor het bouwen van een nieuwe kerk. De

eerste steen moet in september volgend jaar gelegd worden. Op de toren van de kerk

komen rond de 20 gsmantennes. PUURDiepenbeek is niet akkoord met de beslissing.

KERK LUTSELUS ZAL STRALEN

Overkapping
De voorbije twee jaar werd er aardig geïnvesteerd in de
begraafplaats. Denk aan het plaatsen van de gieterrekken, tal
van rustbanken en om het stelen te beperken de automatische
poorten aan twee van de drie toegangen van de begraafplaats.

De grootste realisatie is de overkapping. Deze bestaat uit een
roestkleurige koepel waarin een lichtstraat werd voorzien,
boven de plaats waar bij afscheidsplechtigheden de kist en de
voorganger staan. Achter de voorganger komt een decor in
boogvorm, waar foto’s, kransen of teksten geplaatst kunnen
worden. Onder de overkapping vinden familie en vrienden
beschutting om op gepaste manier afscheid te nemen van hun
overledene.

Bewegwijzering en computer
Vaak vinden mensen het moeilijk om de laatste rustplaats van
een overledene te vinden. Daarom vindt PUUR-Diepenbeek dat
er in 2012 een computer moet geplaatst worden waarop
mensen via de naam de rustplaats van de overledene
terugvinden. Samen met een sobere bewegwijzering moet dat

de mensen op weg
helpen.

Grondige renovatie
graven oud-strijders
Dit jaar zullen er nog
een aantal in het
oogspringende
herstellingswerken
gebeuren zoals
bijvoorbeeld aan de
paden en trappen van
de grafkelders.

Maar voor 2012 wenst

schepen Patrick Hermans
een grondige renovatie door
te voeren van de 50 graven
van de oud-strijders. Deze
zijn trouwens eigendom van
de gemeente waardoor zij
zorg moeten dragen voor
deze graven. Vaak staan de
stenen scheef en zijn de letters en cijfers bijna niet meer
leesbaar. De oud-strijders verdienen beter en daarom zal er
voldoende budget moeten voorzien worden om deze werken
uit te voeren.

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de overkapping

van de Diepenbeekse begraafplaats : tegen Allerheiligen zullen

deze werken vervolledigd zijn. Bijkomend wil schepen van

begraafplaats Patrick Hermans in 2012 een computer aan de

ingang voorzien, zodat familie en vrienden meteen weten waar de

overleden persoon werd begraven.
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AFSCHAFFING SEPTISCHE PUT

Het wel of niet verplicht plaatsen van een septische put is een
bevoegdheid van de gemeente. De gemeente Diepenbeek heeft
altijd het gelijkheidsbeginsel tussen haar inwoners gehanteerd:
ofwel overal septische putten ofwel nergens. Ook het probleem
van aanslibbing en zwavelzuuraantasting, wanneer men zonder
septische put werkt, werd vaak aangehaald als argument om de
verplichting te behouden. Nu Infrax eigenaar wordt en aan
preventief onderhoud gaat doen past Diepenbeek zich best aan
aan de visie van Infrax.

Infrax is van mening dat de lozing van huishoudelijk
afvalwater bij voorkeur rechtstreeks in de openbare riolering
gebeurt. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft namelijk een
voldoende grote vuilvracht nodig om goed te kunnen werken.
Bestaande woningen die aangesloten zijn op een
zuiveringsstation mogen na aanvaarding van het voorstel van
PUUR-Diepenbeek hun septische put kortsluiten. Woningen
die niet aangesloten zijn moeten wel nog een septische put
plaatsen.

Patrick Hermans:
"In de maand oktober zal ik aan het college van burgemeester
en schepenen vragen om toch nog advies in te winnen bij
Infrax. Na positief advies kan de gemeenteraad de verplichting
intrekken. Het plaatsen van een septische put kost afhankelijk
van het type tussen de 500 en 1500 euro. Mooi meegenomen
als men deze investering bij een nieuwbouw niet moet doen."

Diepenbeek is één van de enige gemeenten in Limburg waar men verplicht is om een

septische put te plaatsen. Vanaf 1 november wordt Infrax de beheerder van de riolering en

zij hebben een andere visie over septische putten. Schepen van openbare werken Patrick

Hermans is voorstander om de verplichting van de septische put stop te zetten.

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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renovatie nodig aan graven oud-strijders



Het mobiliteitsplan voorziet een verbinding tussen het rondpunt
op de campus en de Ginderoverstraat en dit enkel en alleen
voor openbaar vervoer en vergunninghouders. De Lijn,
studenten en werknemers van de campus zouden via een badge
en slagboom toegang krijgen. De inwoners van Rooierheide
moesten zich via het op- en afrittencomplex van de Havenlaan
begeven naar Hasselt. Tijdens de gemeenteraad van juni werd
op vraag van PUUR-Diepenbeek en met steun van CD&V,
DAAD en Vl. Belang het mobiliteitsplan niet goedgekeurd.
Deze partijen waren van oordeel dat er garanties moesten zijn
dat ook inwoners van Rooierheide gebruik konden maken van
de nieuwe weg.

Gemeenteraadslid Freddy Blokken:
"Het is niet logisch wanneer men een
weg aanlegt dat deze enkel mag gebruikt
worden door personen met een
vergunning en dat inwoners uit de buurt
kilometers moeten omrijden om zich
naar Hasselt te verplaatsen.
Zonder goedgekeurd mobiliteitsplan zou
er geen nieuwe weg worden aangelegd

en heeft De Lijn een probleem om een nieuw traject in dienst
te nemen. Het werd snel duidelijk, wat in eerste instantie niet
kon was nu plots wel mogelijk. Zowel vervoersmaatschappij
De Lijn als ruimtelijke ordening Limburg gaven hun akkoord
dat ook inwoners van Rooierheide weliswaar via een badge
ook doorgang krijgen. Maar ook de bestaande weg via de
parking aan de Ginderoverstraat richting Healthcity mag
openblijven. De gemeenteraad gaf zijn akkoord op 10 oktober
2011 ."

Gemeenteraadslid Bjorn Philtjens:
"PUUR-Diepenbeek heeft bewezen dat
door de confrontatie aan te gaan een
compromis kan bereikt worden. Het
resultaat met badge is niet ideaal maar is
veel beter dan geen doorgang.
Bovenlokale politiekers hadden dit
waarschijnlijk graag anders gezien want
dan hoorde de campus nu helemaal bij
Hasselt. Dit is het voordeel van PUUR-
Diepenbeek, een onafhankelijke partij, die geen twee heren
moet dienen."

Voor het verlof werd op vraag van PUURDiepenbeek het mobiliteitsplan in de

gemeenteraad niet goedgekeurd. Het voorstel in het mobiliteitsplan om de campus enkel

nog bereikbaar te maken via Hasselt kon echt niet. Ook voor de inwoners van Rooierheide

die bij goedkeuring nog alleen via de Havenlaan richting Hasselt konden rijden was dit een

slechte zaak.

AKKOORD OVER ONTSLUITING ROOIERHEIDE
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GEVARIEERD EN EDUCATIEF SPEELGOED VOOR ELK KIND
DOOR EEN SPEELOTHEEK

PUUR-Diepenbeek denkt ook aan de
jongsten onder ons. Bestuurslid Rudi
Theunissen vindt het een goed idee om
een “speelotheek” op te richten.

De redenen hiervoor zijn enerzijds de
behoefte van uw kind om af en toe te
kunnen spelen met  ander speelgoed of
uw wens om dat speelgoed eerst uit te
proberen voor u het koopt. Anderzijds is
speelgoed duur en vaak is uw kind er
slechts een bepaalde tijd voor
geïnteresseerd.

Daarom biedt een speelotheek een
assortiment speelgoed en
gezelschapsspelen aan dat u 3 weken kan

ontlenen tegen een kleine vergoeding of
misschien gratis, via de bestaande
vrijetijdscheques? De vergoeding wordt
uitsluitend gebruikt om het aanbod te
vernieuwen en te vergroten.

U kan daarnaast
speelgoed waarmee
uw kinderen niet
meer willen spelen,
cadeau doen aan
de speelotheek. Op
deze manier kan
elk kind gevarieerd
en educatief
speelgoed
uitproberen. Op dit

moment is schepen van jeugd Patrick
Hermans samen met de jeugdraad aan
het onderzoeken wat de meest geschikte
locatie en werkwijze is voor dit
vernieuwend concept.

Men hoort vaak dat er door jongeren geen vrijwilligerswerk meer wordt gedaan. PUUR

Diepenbeek is hier niet mee akkoord. De voorbije zomervakantie heeft opnieuw bewezen

dat niet alleen Diepenbeek investeert in haar jeugd maar dat de jeugd ook investeert in

Diepenbeek.

JEUGDIGE VRIJWILLIGERS BESTAAN OOK

Denk aan al de jeugdverenigingen die
kampen organiseren voor hun leden, de
grabbelpas- en sportactiviteiten, vaak
begeleid door tal van jongeren op
vrijwillige basis. Voor bepaalde
activiteiten komt de gemeente financieel
tussen met een vrijwilligersvergoeding.
Een te verwaarlozen bedrag voor de
inspanningen die worden geleverd.

Speelpleinwerking de Kei
Een mooi voorbeeld is speelpleinwerking

de Kei. Tal van jongeren die zich
dagelijks inzetten voor het animeren van
de allerkleinsten uit onze gemeenschap.
De voorbije vakantie was dan ook een
groot succes. Speelpleinwerking De Kei
krijgt net zoals de andere
jeugdwerkinitiatieven jaarlijks subsidies.
Daarnaast wordt de zaal gratis ter
beschikking gesteld en hebben ze hun
eigen lokaaltje achter de Kei. Bovendien
krijgen de monitoren een
vrijwilligersvergoeding net zoals de

monitoren van Grabbelpas. Het is
trouwens de bedoeling om Grabbelpas
en speelpleinwerking zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen. Patrick Hermans:
"Als schepen van jeugd zal ik er op
toezien dat deze mensen zowel materiële
als financiële ondersteuning blijven
krijgen. Op die manier kan deze goede
samenwerking tussen gemeente en
speelpleinwerking alleen maar een nog
groter succes worden voor kinderen en
ouders."

Als schepen van openbare werken is Patrick Hermans ideaal geplaatst om u de laatste

stand van zaken te geven over een aantal projecten. Hieronder een overzicht:

STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN

Onderwijslaan-Leliestraat
Vorbije week werd de opdracht voor
wegenis- en rioleringswerken
gepubliceerd zodat aannemers zich
kandidaat kunnen stellen. De aanvang
van de werken zal tegen het einde van de
winter gebeuren. De werken worden in 3
fasen uitgevoerd. Eerst het stuk
Onderwijslaan tot aan de Leliestraat.
Tweede fase de Leliestraat en als laatste
het stuk Onderwijslaan tot aan de
Genkerweg. Einde van de werken is
voorzien rond de zomer van 2013.

Rozenberg
Door het grote aantal terechte vragen
over de slechte wegenis geven wij u een
korte toelichting over het probleem bij
deze verkaveling. De wegenis is
gedeeltelijk eigendom van de familie
Mees. Onlangs werd het dossier voor
overname wegenis opgestart.
Waarschijnlijk kan er rond de

jaarwisseling worden overgegaan tot het
verlijden van de akte. Vanaf dat
ogenblik is de gemeente eigenaar en kan
er een rioleringsdossier worden
opgestart. Samen met de riolering zal
het wegdek dan vernieuwd worden. De
termijn voor aanvang is minimum 2 jaar.

Demerstrand
De voorbereidende werken uitgevoerd
door de technische dienst zijn beëindigd.
Deze week is aannemer Slegers uit
Bilzen van start gegaan met het
aanleggen van de accommodatie. Indien
het weer geen parten speelt is het einde
van de werken voorzien tegen april
2012.

Spartacus
Wat wij vreesden gaat dan toch
gebeuren. Als de vergunningen snel
worden verkregen vatten de werken aan
in september 2012. De brug in de

Waardestraat is het eerste kunstwerk (?)
dat zal gebouwd worden en neemt 2 jaar
in beslag. Gelijktijdig bij de aanvang
sluiten de overwegen van de Peperstraat,
Bentstraat en Waardestraat. De
overwegen van de Nierstraat en
Rooistraat sluiten in april 2014 en de
Molentraat en Stationsstraat in december
2014 als alle bruggen klaar zijn. In
december 2014 moet de verbinding van
de Katteweidelaan met de
omleidingsweg een feit zijn.

Dooistraat en Mizerikstraat
Voor fase 1 werd de eerste asfaltlaag
aangebracht en de fietspaden worden
gerealiseerd. Het einde van de werken is
voorzien tegen maart 2012. In de
Dooistraat zijn de rioleringswerken
volledig beëindigd. In de Mizerikstraat
moeten enkel de verhoogde kruispunten
en de toplaag van asfalt nog geplaatst
worden.

HEIDESTRAAT AFGESLOTEN

Op maandag 17 oktober werd in opdracht van het schepencollege de Heidestraat aan de Dautenvijvers afgesloten voor voertuigen.
Volgens de politieke voorstanders kan de natuur nu zijn gang gaan. PUUR-Diepenbeek is niet akkoord met deze beslissing maar
moet zich neerleggen met de uitslag van de stemming in het schepencollege. Schepen Patrick Hermans: "Men had de Heidestraat
kunnen afsluiten voor zwaar verkeer dat hier sporadisch passeert. Inwoners uit de buurt zijn nu het slachtoffer en moeten een
heel eind omrijden. Is dat goed voor milieu en natuur?" 2

Sinds de Heizoe niet meer als jeugdhuis

bestaat, is het meer en meer uitgegroeid tot

een jongerenontmoetingsplaats. Er gaan

heel wat activiteiten door zoals tonnen van

jongeren, jeugdverenigingen die er activiteiten organiseren, activiteiten van Grabbelpas en

Top Teens, ...

HEIZOE: DE PLAATS WAAR JE
MOET ZIJN

Bestuurslid Rudi Theunissen

Bestuurslid Kristel Marquet:
"De schepen van jeugd Patrick Hermans
heeft er voor gepleit om de Heizoe te
houden als gemeentelijke
jongerenontmoetingsplaats. Een plaats
waar zowel georganiseerde als niet –
georganiseerde jongeren elkaar kunnen
ontmoeten. Wie iets te vieren heeft en
een drink wil geven voor vrienden en
vriendinnen en zelf tot de jeugd behoort
kan in de Heizoe terecht. Je betaalt
hiervoor € 50 huur. Enige voorwaarde:
bezorg de buren geen overlast." Bestuurslid Kristel Marquet




