
aan het WERK

de KRANT vAN puuR diepeNbeeK

Beste inwoners van DiepenBeek GraaG uw BurGemeester

Het is alweer een tijd geleden dat jullie 
een nieuwsfolder van PUUR - Diepen-
beek in de bus kregen. Toen schreef Pa-
trick als voorzitter nog het voorwoord en 
nu heb ik de eer om dit te doen.

2012 waren hectische tijden. Onze partij 
mocht in de aanloop van de verkiezings-
strijd nog heel wat nieuwe leden verwel-
komen, waaronder ook mezelf.
Het werd een hecht team dat ‘verfrissend’ 
uit de hoek kwam! 

Ook onze kiezers vonden dit, waardoor 
we op 14 oktober de grootste partij van 
Diepenbeek werden, met Patrick als onze 

nieuwe burgemeester. Hiervoor willen we 
jullie nogmaals bedanken!
Met Miet en Suzy als schepenen en Geor-
ges, Freddy en Lydia als gemeenteraads-
leden zijn we sterk vertegenwoordigd in 
deze jonge beleidsploeg.
In de OCMW-raad kunnen Peter en Nadia 
dan weer rekenen op de jarenlange erva-
ring van Paula.

In deze folder willen we jullie informeren 
over realisaties,van enkele van onze pro-
grammapunten.

Veel leesplezier!
Didier Croes, Voorzitter

U en ik, wij zijn thuis in Diepenbeek. Sa-
men willen wij graag dat ons eigen plekje 
op deze wereld het mooiste blijft. 

De voorbije zes jaren heb ik daarvoor als 
schepen de handen uit de mouwen gesto-
ken en zal dat nu als burgemeester blijven 
doen. Want alleen de zon schijnt vanzelf. 
Werken aan Diepenbeek, dat is ploegen, 
zaaien, oogsten, en opnieuw ploegen, elke 
dag opnieuw. Doorwerken, weldoordacht 
en gepland. Maar vooral met volle goesting 
aan de slag gaan.

En ik durf stellen dat wij samen met de 
coalitiepartners N-VA, CD&V en Open 
VLD onmiddellijk aan de slag zijn gegaan.  
Een mix van jeugd en ervaring die zich al 
besluitvaardig toonde.
 
Zo hebben we samen een goed akkoord ge-
sloten voor Diepenbeek rond het Spartacus-
plan, wordt er momenteel een grote speel-
tuin aangelegd aan het Demerstrand en zijn 
de werken aan de Servaassite, Onderwijs-
laan, Leliestraat en Kogelstraat volop bezig. 

Daarnaast pakken we ook de parkeerpro-
blemen in het centrum aan. De laatste be-
sprekingen in verband met een blauwe zone 
en randparkings zijn lopende. 

Besprekingen zijn bezig voor een groot wa-
renhuis net buiten het centrum 
Maar ook rond verkeersveiligheid hebben 
we niet stilgezeten. U leest er alles over in 
deze folder.

Zoals u merkt allemaal positieve zaken voor 
Diepenbeek. 
 
Patrick Hermans, Burgemeester

www.puur-diepenbeek.be • puur-diepenbeek@telenet.be

weG met De parkeerzorGen

LyDia 
pipeLeers

actief winkeLen in eiGen 
Buurt en Dorp promoten

Het invoeren van een blauwe zone en 
het aanleggen van randparkings moeten 
het parkeerprobleem in het centrum op-
lossen. Het gemeentebestuur legt in de 
maand juni deze denkpiste voor aan inwo-
ners, handelaars en adviesraden.

Het Marktplein en de omliggende straten 
vullen zich dagelijks met auto’s, die hier 
meerdere uren blijven staan. Klanten van 
handelaars vinden dan ook steeds minder 
gemakkelijk een parkeerplaats in de buurt. 

Gemeenteraadslid Lydia Pipeleers: “Dit 
parkeerprobleem sleept nu lang genoeg 
aan. De handelaars in het centrum zijn al 
jaren vragende partij voor een oplossing, 
en terecht. ”

Burgemeester Patrick Hermans maakt al-
vast werk van dit dossier: “Klanten moeten 
hun wagen dicht bij de handelszaken kun-
nen parkeren. Daarom realiseren we op 
korte termijn een 200-tal bijkomende par-
keerplaatsen in en net buiten het centrum. 
Deze extra parkeerplaatsen, gecombineerd 
met het invoeren van een blauwe zone, 

zullen het parkeerprobleem in het centrum 
van Diepenbeek oplossen. Momenteel 
zoeken we nog naar de beste formule in-
zake parkeer- en bewonerskaarten. Ook in 
deze kwestie zullen wij naar de beste op-
lossing zoeken.”

Duidelijkheid rond het Patersplein
Op vraag van raadslid Freddy Blokken werd 
door de bevoegde ambtenaar en de bur-
gemeester een toekomstvisie uitgewerkt 
omtrent parkeren op het Patersplein. Door 
het groenperk voor de frituur te verwijde-
ren ontstaat er één lange ononderbroken 
parkeerstrook. In het midden van het plein 

komen er 2 extra groenperken. Tussen de 
perken kan men in een dubbele rij parke-
ren, aangegeven door een witte lijn. Aan 
de kant van de kerk komt een dubbele rij 
parkeerplaatsen. Het totaal aantal parkeer-
plaatsen komt hierdoor op 91: maar liefst 
20 plaatsen extra!

Het stukje straat tussen de school en het 
plein wordt éénrichtingsverkeer. Boven-
dien komt er een zebrapad aan de ingang 
van de school. Voor de mindervaliden zal 
de opstapplaats voor de bus worden aan-
gepast en zullen er twee extra parkeer-
plaatsen komen aan de kant van de ser-
viceflats.

freDDy 
BLokken 

parkeerproBLemen aan 

paterspLein aanpakken



servaaspLein worDt cuLtureeL hart

nieuwe speeLtuin
op DemerstranD

Wie het centrum van onze gemeente bezoekt, kan niet naast 
de bouwwerken achter de bibliotheek kijken. Het vroegere cul-
tuurhuis en de Sint-Servaasschool maken plaats voor een pro-
ject dat het culturele leven in de gemeente een nieuwe impuls 
zal geven.

De eerste fase van de werken omvat de bouw van het literair 
café, een indrukwekkende foyer met 3 vergaderzalen voor het 
gemeenschapscentrum, een handelsruimte en diverse woonge-
legenheden met ondergrondse parkeermogelijkheid.

Schepen van cultuur Miet Nelissen: “Het literair café wordt een 
plek waar mensen kunnen nakaarten over een voorstelling, maar 
waar men overdag ook rustig de krant kan lezen of een terrasje 
kan doen. Een plek waar jong en oud zich goed voelen. De wer-
ken op de site zijn de laatste maanden flink opgeschoten. De be-
doeling is om deze nieuwe culturele infrastructuur begin 2014 in 
gebruik te nemen.” 

Het binnenplein dat het gemeenschapscentrum, de bibliotheek 
en het literair café met elkaar verbindt, zal bereikbaar zijn via de 
Varkensmarkt, de Paanhuisstraat en het Marktplein. Op de reali-
satie van fase 2 (rood ingekleurd op de schets), met onder andere 
een polyvalente zaal met een dans- en muzieklokaal, is het nog 
even wachten.

miet 
neLissen

cuLtuur en wonen samen 
in één Groot project

praesesverkiezinGen stuDenten 
kennen vreDiG verLoop
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suzy
woLfsBLijven investeren in 

jeuGD en jonGeren

ruimte voor nieuw 
warenhuis in DiepenBeek
Er bestaat al geruime tijd een 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan dat het mogelijk 
maakt om extra handel te ont-
wikkelen in de zone tussen de 
Molenstraat en de Grendel-
baan. Het nieuwe bestuur is be-
gonnen met besprekingen met 
geïnteresseerde ontwikkelaars 
zodat deze handelszone eindelijk tot stand kan komen. 

Het is de bedoeling dat er binnen de nieuwe handelszone een 
warenhuis gebouwd zal worden, eventueel samen met enkele 
aanvullende winkels. Dit geeft de Diepenbeekse bevolking meer 
keuzemogelijkheden, waardoor er minder mensen voor hun we-
kelijkse inkopen naar de buurgemeenten zullen trekken. Daar-
enboven zal het nieuwe warenhuis versterkend werken voor de 
bestaande handelszaken in het centrum van onze gemeente. 

an 
missotten

een puur Gerechtje
Gevuld tomaatje met mozzarella
Benodigheden:
Tomaten 
Zwarte olijven in schijfjes gesneden 
Paprika’s in blokjes gesneden 
Mozzarella in blokjes gesneden 
Peper en olijfolie
Aluminium bakje met deksel

Bereiding:
Haal het vruchtvlees uit de 
tomaten. Meng in een kom de 
schijfjes olijven met de paprika’s 
en mozzarella en kruid af met 
peper. Doe een geutje olijfolie
in het aluminium bakje, vul de 
tomaten op, en sluit het goed af. 
Laat dit garen op de 
barbecue. Eet smakelijk!

smakeLijk!

Het Demerstrand wordt uitgebreid. Vanaf 
juli 2013 zullen de Diepenbeekse kinde-
ren zich kunnen uitleven in een nieuwe 
speeltuin, die ingekleed wordt in de  
thema’s ‘water’ en ‘strand’. 

Als je vandaag naar het achterste gedeelte 
van het Demerstrand langs de Demer wan-
delt, tref je enkel één grote zandbak aan. 
Goed nieuws: hier komt verandering in. 

Nadat we in 2011 voetbalvelden, een atle-
tiekpiste en een Finse piste aanlegden, in-
vesteren we nu in een grote speeltuin. De 
werken gingen van start op 27 mei 2013 en 
nemen een 6-tal weken in beslag. We ho-
pen onze speeltuin begin juli 2013 in te hul-
digen, zodat tijdens de zomermaanden tal-
rijke bezoekertjes zich hier kunnen uitleven.  

De thema’s ‘water’ en ‘strand’ staan cen-
traal in het ontwerp van onze speeltuin. 
Deze thema’s komen terug in alle toestel-
len: zo kan je onder andere het ‘zeeal-
genklauterparcours’, het ‘waterslot’, het 
‘scheepswrak’, de ‘vissige kabelbaan’ of de 
‘meeuwennest-klimpiramide’ ontdekken. 

Ook kinderen met een beperking kunnen 
in onze speeltuin terecht. Dankzij een cen-
trale toegankelijke steiger die dwars door 
het hele speelterrein slingert. Tenslotte 
hebben we naast het speelterrein ook ver-
schillende zit- en picknickplekjes voorzien.

Kortom, het wordt dé uitgelezen plek waar 
onze Diepenbeekse kinderen samen kun-
nen spelen en ravotten. Het wordt een on-
vergetelijke zomervakantie !

In het verleden heerste er bij de buurtbewoners enige onrust over de praeses-
verkiezingen van de Diepenbeekse studenten. De nieuwe beleidsploeg wil 
meer rekening houden met de bekommernissen van zowel buurtbe-
woners als studenten. Met resultaat: de recente praesesverkiezingen 
verliepen relatief rustig, met respect voor de omgeving.
 
Na overleg met de gemeente besloten alle studentenverenigingen 
om de fuifperiode te bundelen en in te korten tot maximum 4 we-
ken. Daarnaast was ook de politie nadrukkelijker aanwezig, zowel 
op als rond de campus, en dit voor, tijdens en na de festiviteiten. 
Ook gingen de agenten van de politiezone HaZoDi, in opdracht 
van onze burgemeester, van deur tot deur bij de buurtbewoners 
van de campus.

Schepen van onderwijs en campus, Suzy Wolfs, is tevreden: “Uit de 
evaluatie van de preasesverkiezingen is gebleken dat er een goede samen-
werking was en dat de geluidsoverlast en klachten binnen de perken gebleven 
zijn. Een ideale situatie bestaat niet, maar we willen er op toezien dat goede afspraken 
door iedereen nageleefd worden, zowel nu als de volgende jaren.”



puur Gaat voor een 
verkeersveiLiG DiepenBeek

ruDi 
theunissen

De zwakke weGGeBruiker eist 

een veiLiGe pLek in De straat

naDia 
vanLoffeLt

fietsers en wanDeLaars eisen 

terecht een veiLiGe pLek 
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Nieuwe in- en uitrit in asfalt richting centrum (A)

Nieuwe in- en uitrit in asfalt richting Dorpheide (B)

17 nieuwe parkings, waarvan 10 ‘Kiss & Ride

Nieuwe asfaltverharding voor doorgang op parking

Nieuwe ingang fietspad

Bestaande circulatie op parking

akkoorD over spartacuspLan
De meningen over het ambitieuze Spartacusproject, waarbij een sneltram door onze 
gemeente zal sporen, zijn verdeeld. De gemeente Diepenbeek keurde een samenwer-
kingsovereenkomst goed, die moet garanderen dat het Spartacusplan een meerwaarde 
oplevert voor Diepenbeek. 

Op Vlaams niveau is het licht op groen ge-
zet voor dit project. Als beleidspartij is het 
nu onze taak om er voor te zorgen dat het 
project een meerwaarde biedt voor onze 
gemeente. De onderhandelingen tussen 

De Lijn, Infrabel, het Agentschap Wegen en 
Verkeer en de gemeente Diepenbeek zaten 
lange tijd vast. Meteen na het aantreden 
van de nieuwe bestuursploeg werden de 
onderhandelingen terug opgestart.

Al snel werd er een consensus gevonden: 
bedoeling is dat begin 2018 de eerste tram 
door Diepenbeek zal rijden.

Welke afspraken werden gemaakt?

Viaduct aan de Grendelbaan
De spoorwegbrug van de N76 wordt door-
getrokken tot voorbij het kruispunt met de 
N2. Hierdoor blijft de Grendelbaan open 
en is het centrum van Diepenbeek bereik-
baar vanuit Bilzen. Tussen de Grendelbaan 
en de Katteweidelaan komen parallelwe-
gen langsheen de N76 zodat het verkeer 
dat vanuit Diepenbeek of Bilzen komt een 
makkelijke aansluiting krijgt richting Genk 
of E313.

Ondertunneling Nieuwstraat Lutselus 
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de 
ondertunneling van de Nieuwstraat tussen 
de Pastorijstraat en het Lutselusplein bin-
nenkort bestuderen. Het wordt een brede 
constructie, die de leefbaarheid van Lutse-
lus flink zal verbeteren.

Verbindingsweg tussen Peperstraat en 
Waardestraat
Volgens de oorspronkelijke plannen moes-
ten de bewoners van de Peperstraat omrij-
den via de nieuwe brug aan de Nierstraat 
om in het centrum van de gemeente te 

komen. Door de aanleg van de verbindings-
weg zullen inwoners en studenten het cen-
trum sneller kunnen bereiken. 

Zowel de gemeenteraad van Diepenbeek 
als De Lijn keurden de samenwerkingsover-
eenkomst onlangs goed. De bal ligt nu in 
het kamp van de Vlaamse regering. Deze 
heeft toegezegd om de nodige middelen 
vrij te maken. Deze toezegging moet nog 
formeel bevestigd worden. 

saBine 
vanDenrhijn

verBinDinGsweG tussen peper-

straat en waarDestraat 

In 2012 gebeurden er in Diepenbeek 187 ongevallen, 
waaronder 78 ongevallen met gewonden. Elk ongeval 
is er één te veel. Voor PUUR is de verkeersveiligheid 
in onze gemeente een absolute prioriteit. Daarom 
zette burgemeester Patrick Hermans volgende acties 
op het getouw.

Fietsverlichting
In de maand februari werden controles gedaan op fiets-
verlichting in de buurt van de campus. Deze actie werd 
aangekondigd via de sociale media. Toch waren er nog 
131 van de 219 fietsen niet in orde. Zij kregen een mon-
delinge waarschuwing. Enkele weken later werd er op-
nieuw gecontroleerd en ditmaal werden er ook boetes 
uitgeschreven. We willen burgers bewust maken van het 
belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer. De 
cijfers tonen dat dit soort preventieve acties effect heb-
ben. We zullen ze dan ook regelmatig herhalen.

Postbedeling zonder schade
Al verschillende jaren horen we klachten over het roeke-
loos rijgedrag van de postbodes. De auto’s brengen re-
gelmatig schade toe aan bloemperkjes en inritten. Brie-
ven aan en overleg met BPost brachten geen soelaas. De 
politie krijgt nu de opdracht om streng op te treden. 

Meer snelheidsmetingen 
In de straten waar de snelheid vaak te hoog ligt, zullen di-
gitale snelheidsborden geplaatst worden - zogenaamde 
smileys - om gerichte snelheidsmetingen uit te voeren. 

In een volgende fase zal de politie regelmatig de snel-
heid meten in deze straten. Een mooi voorbeeld is de 
Dooistraat. Meer dan 4 maanden werd er preventief ge-
werkt via digitale snelheidsborden. Bij de eerste contro-
les reed liefst meer dan 30% te snel. Na enkele controles 
is dit teruggebracht tot 12%. 

Zwaar verkeer uit woonkernen
Zwaar doorgaand verkeer (vrachtwagens) hoort niet 
thuis in het centrum of in andere druk bebouwde ge-
bieden. Daarom bakenen we een speciale route af voor 
zwaar vervoer. De politie zal regelmatig controleren of 
dit gerespecteerd wordt. 

Herinrichting omgeving Provinciale School
De school, de lokale politie en de gemeente Diepenbeek 
hebben samen een plan opgemaakt om de omgeving 
rond de Provinciale School nog verkeersveiliger te ma-
ken. De huidige ingang van de parking van het Demer-
strand zal afgesloten worden. In de plaats hiervan komen 
er aan beide kanten van de parking in- en uitritten. Het 
gedeelte van de Stationsstraat (tussen de twee in- en 
uitritten gelegen) zal door deze ingreep minder druk 
worden.

Bijkomend wordt er per brief gevraagd aan alle ouders 
om ’s morgens en ’s avonds geen gebruik meer te maken 
van de lerarenparking. Hierdoor voorkomt men kruisin-
gen met het fietspad, wat de veiligheid van de leerlingen 
ten goede komt.

Provinciale 
School

B

A
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wij wensen u een 
fijne VAKANTIE
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Tijdens een druk bijgewoonde Algemene Leden-
vergadering werden 32 bestuursleden verkozen. 

Didier Croes werd verkozen tot voorzitter. Hij kan 
rekenen op de steun van twee ondervoorzitters: 
Johny Iven en Kathleen Thoelen. Georges Dewa-
rier blijft in functie als secretaris, en wordt hierin 
bijgestaan door ‘hulpsecretaris’ Peter Latet. Koen 
Slechten werd tot penningmeester verkozen.

Onze bestuursleden: Annelies Thewis, Jozef Hou-
brechts, Patricia Dewarier, Hélène Coenen, An 
Missotten, Ghislain Vos, Freddy Timmermans, 
Nathalie Bas, Sabine Vandenrhijn, Bjorn Philtjens, 
Jos Meyen, Noelle Doomen, Marijn Claesen, Rudi 
Theunissen.
Burgemeester: Patrick Hermans
Schepen van Cultuur en bibliotheek, buurt- 
werking en toerisme: Miet Nelissen 
Schepen van Onderwijs en campus, Buiten-
schoolse Kinder Opvang en jeugd: Suzy Wolfs.  
Onze gemeenteraadsleden: Lydia Pipeleers, 
Freddy Blokken en Georges Dewarier
Onze OCMW-raadsleden: Paula Goffinghs, Peter 
Latet en Nadia Vanloffelt
Ontbreken op de groepsfoto bovenaan: Romain 
Hermans, Marc Thewis, Ben Van Aerde, Joyce 
Vangeneugden

Na de realisatie van de nieuwbouw aan het woonzorgcentrum 
“De Visserij” staan we voor nieuwe uitdagingen.

OCMW-raadslid Paula Goffinghs: 
“De volkstuin ‘De Hertenweide’ nadert zijn voltooiing en zal plech-
tig ingehuldigd worden op 8 september. Dit project weerspiegelt 
waar PUUR wil voor staan. Iedereen mee aan boord!  We bouw-
den ook de samenwerking met andersvaliden uit via het diensten-
centrum Sint- Gerardus en vzw Tandem.”

OCMW-raadslid Peter Latet:
“De oude bouw een nieuwe toekomst geven is één van de voor-
naamste uitdagingen. Zoals in ons programmaboek aangegeven 
gaan we voor de uitbouw van mogelijkheden tot kortverblijf. De 
principiële beslissingen hiervoor zijn reeds door de nieuwe be-
stuursploeg genomen.

Samen willen we er voor zorgen dat we in Diepenbeek kunnen 
‘verzilveren zonder zorgen’.”

Sinds jaar en dag is het de gewoonte dat 
de gemeente Diepenbeek adresgegevens 
uit het bevolkingsregister doorgeeft aan 
organisaties die verklaren dat ze deze ge-
gevens niet voor commerciële doeleinden 
zullen gebruiken. 

Op deze manier hielpen we al menig 
jeugd-, sport- en cultuurvereniging om 
hun activiteiten bekend te maken bij het 
doelpubliek, stelden scholen zich voor aan 
toekomstige scholieren, namen parochiale 
instellingen contact op met toekomstige 
communicantjes en konden feestcomités 
hun leeftijdsgenoten contacteren voor een 
feest van de 50-, 60- of 70-jarigen.

Enkele gemeenteraadsleden van de op-
positie dienden bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur (ABB) klacht in tegen 
deze dienstverlening. Zij deden dit wel pas 
nadat één van hen zelf adresgegevens op-
gevraagd en gekregen had. 

Het ABB oordeelde dat de gemeente Die-
penbeek de privacy van haar inwoners 
schaadt met het doorgeven van persoons-
gegevens, zelfs als het voor niet-commer-
ciële doeleinden is. 

Met deze uitspraak komt er een einde aan 
een jarenlange traditie waarop nooit kri-
tiek gekomen is, maar die daarentegen 
voor de Diepenbeekse verenigingen en 
scholen een kosteloze ondersteuning was. 
Het is spijtig dat de Diepenbeekse non-pro-
fit organisaties de dupe geworden zijn van 
deze klachten.

puur verkiest 
nieuw Bestuur

puur in ocmw 
DiepenBeek

Gemeente maG Geen aDres- 
GeGevens Geven aan vereniGinGen

honDenpoep 
niet op De stoep
Honden zijn vaak 
trouwe en lieve 
beestjes, die een 
toeverlaat zijn 
voor hun baas-
jes. Wie hond 
zegt, zegt echter 
ook honden-
poep. Honden-
poep vervuilt voetpaden en grasvelden, 
het stinkt en je brengt het mee in huis als 
je er ongemerkt in trapt. De baasjes van 
de honden zijn verantwoordelijk voor 
het hondenpoepvrij houden van de ge-
meente. Hondenbezitters in Diepenbeek 
ruimen zelf de hondenpoep van hun 
hond op, dat is het uitgangspunt.

Jammer genoeg houdt niet elke honden-
bezitter zich aan deze regels. Daarom 
heeft de politie de opdracht gekregen de 
begeleiders van honden aan te spreken, 
te controleren en een verwittiging te ge-
ven indien ze niet in het bezit zijn van een 
hondenpoepzakje. Binnen enkele maan-
den wordt er niet meer verwittigd maar 
ook beboet. 

Dorpheidestraat 6 3590 Diepenbeek
www.puur-diepenbeek.be
puur-diepenbeek@telenet.be

secretariaat

GeorGes 
Dewarier

ieDereen weLkom Bij 

puur DiepenBeek!

wij vuLLen uw BeLastinGsBrief Gratis in!
Voor een afspraak bel naar Coenen Hélène • Tel: 011/32 19 69 - GSM: 0479/62 25 83


