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PUUR
ROZENDAAL/ROZENBERG
Met dit informatieblad richten wij ons tot de inwoners wonende tussen de Nieuwstraat en
de Onderwijslaan.

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 de 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
de bestuursleden van PUUR-Diepenbeek die bij u in de buurt wonen steeds aanspreekbaar,
zodat de bekommernissen van de inwoners kunnen omgezet worden in oplossingen. Neem even de tijd en u zult merken dat wij
hard werken aan een verkeersveilig, kindvriendelijk en mooi Diepenbeek.

Onderwijslaan - Leliestraat:

Eind 2011 werd TV Gemoco-Limasco uit Munsterbilzen
aangesteld om de riolerings- en wegeniswerken uit te voeren.
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 3,8 miljoen euro incl. BTW.
De nutsmaatschappijen starten begin april en tegen begin mei
start de aannemer met de rioleringswerken. De aannemer
heeft 180 werkdagen om de klus te klaren. De werkdagen
nodig voor de nutsmaatschappijen en het weerverlet zijn niet
inbegrepen.

STAND VAN ZAKEN LOPENDE DOSSIERS

Rozenberg:

In ons infoblad van PUUR-Diepenbeek editie oktober hebben
we aangehaald dat een gedeelte van de wegenis in de
verkaveling Rozenberg eigendom is van de familie Mees.
Ondertussen is de overdracht een feit, op 2 december werd
de wegenis officieel overgedragen aan de gemeente
Diepenbeek. Het opstarten van een rioleringsdossier voor het
aanvragen van de nodige subsidies kan nu gebeuren.

Afschaffing septische put

Door de nakende rioleringswerken in de Onderwijslaan en
Leliestraat worden de inwoners verplicht om het vuil en
proper water op hun eigendom te scheiden. Door het bericht
in ons infoblad van oktober, over het voorstel van Patrick
Hermans om het verplicht plaatsen van een septische put af
te schaffen, stelden een aantal inwoners zich terechte vragen.
Een inwoner van de Onderwijslaan : "Nu wij met
graafwerken bezig zijn kunnen wij misschien best de
septische put verwijderen of kortsluiten?".

Dinsdag 7 februari heeft het college van burgemeester en
schepenen beslist om de verplichting op het plaatsen of
behouden van een septische put stop te zetten. Septische
putten die problemen veroorzaken kan men dus best
verwijderen of kortsluiten.

deze stoepen zijn bijna verleden tijd 1

GROEPSFOTO

(van links naar rechts):

1 . Patrick Hermans
(voorzitter - schepen)

2. Joyce Vangeneugden
(Tulpenstraat)

3. Patricia Dewarier
(Onderwijslaan)

4. Mona Ruysen
(Tulpenstraat)

5. Kristel Marquet
(Nieuwstraat)

6. Noel Vangeneugden
(Tulpenstraat)

7. Helene Coenen
(Onderwijslaan)

8. Noëlle Doomen
(Zandstraat)
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ROZENDAALSTRAAT EINDELIJK VERKEERSVEILIGER

Iedereen kent de Rozendaalstraat met de driehoekige
inspringende snelheidsremmers met aan de zijkanten een
afwatergeul. Deze soms toch wel diepe afwatergeul heeft al
menig fietser doen vallen met soms ernstige verwondingen.
Via een inwoner van Rozendaal is dit aan de oren gekomen
van schepen van openbare werken Patrick Hermans. Na een
kort onderzoek werd er opdracht gegeven aan de technische
dienst om de snelheidsremmers te verwijderen. Een tijdelijke
oplossing tot er subsidies worden verkregen voor een nieuw
rioleringsstelsel en wegdek.

Tijdens de werken werd door de positieve reacties van de
inwoners snel duidelijk dat dit een goed initiatief was.
Blijkbaar werd dit probleem al vaker gemeld maar nooit werd
er actie ondernomen. Hopelijk leidt deze ingreep niet tot
hogere snelheden van de voertuigen in de Rozendaalstraat.

groenperk in de Onderwijslaan

groenperk in de Krokusstraat

Op vraag van onze bestuursleden Helene Coenen en Patricia
Dewarier werd het pleintje van de Onderwijslaan mooi
ingericht door de technische dienst van de gemeente.

Dit grasperk is een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn.
PUUR-Diepenbeek zal vragen om ook het pleintje in de
Krokusstraat zijn oorspronkelijke functie terug te geven.

Een plaats waar de buurt kan samenkomen om de contacten te
onderhouden.

PUUR HECHT BELANG AAN UW BUURT

In de wijk Rozendaal werd er in
het verleden aardig wat
openbaar groen aangeplant. Het
personeel van de groendienst
doet zijn best maar in de
zomermaanden bij wisselvallig
weer is het vaak onbegonnen
werk om het onkruid weg te
houden.

Bestuursleden en inwoners van
de Tulpenstraat Mona Ruysen
en Joyce Vangeneugden gaan
ijveren voor minder
onderhoudsintensieve
beplanting.

Niet dat PUUR-Diepenbeek tegen groen is maar wat minder
struikjes en wat meer gras kan al een oplossing bieden. Wij zijn
er van overtuigd dat de wijk mooier zal ogen en dat de inwoners
en het gemeentepersoneel tevreden zullen zijn.

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




