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DE KRANT VAN PUUR DIEPENBEEK

We zijn ondertussen reeds toe aan 
de derde editie van ons PUUR-

krantje sinds deze in een nieuw 
kleedje werd gestoken.
Onze burgemeester, schepenen en 
alle raadsleden hebben afgelopen 
maanden weer hard gewerkt aan de 
verschillende dossiers.
Vooral het BBC verhaal (nieuwe 
manier van boekhouden), met de 
daaraan gekoppelde besparingen 
hadden heel wat voeten in de aarde.  
In dit meerjarenplan werd dan ook 
heel wat tijd gestoken om te komen tot 
een goed onderbouwd dossier.
Zoals in elke gemeente, moet ook 
ons beleid de nodige besparingen 
uitvoeren om bij het eind van de 
legislatuur een gezonde financiële  
toestand over te houden.
Dit alles is mogelijk dankzij de 
goede samenwerking met onze 
coalitiepartners.  Opmerkelijk voor 
deze eensgezindheid was de 
‘coalitiefolder’ die tijdens de jaarwissel 
in Diepenbeek bedeeld werd.
Op partijvlak hebben we dit jaar 
opnieuw 2 succesvolle evenementen 
achter de rug.  Zo hadden we onze druk 
bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in het 
ontmoetingscentrum Rooierheide en 
in maart konden we opnieuw rekenen 
op heel wat sympathisanten tijdens 
onze ‘gesmaakte’ eetdag. 
In juni boden we de inwoners hulp aan 

bij het invullen van hun belastingsbrief.
Bij elk van deze gebeurtenissen kan 
iedereen telkens ons sterk PUUR-
team in actie zien.  
Dit team werd nog versterkt door een 
nieuwe aanwinst: Tom Raedschelders 
(zie verderop in dit blad).  
Om de partijwerking te optimaliseren 
werden dit jaar ook reeds 3 
teambuilding evenementen 
georganiseerd.  Zo werden we hartelijk 
onthaald bij slotraceclub ‘Speedlines’, 
werden onze lachspieren op de proef 
gesteld tijdens de toneelavond van de 
Royerheikes en waren we te gast bij 
het Schlagerfestival. 
 

Je ziet het, SAMEN gaan we 
verder op de ingeslagen weg.

Didier Croes
Voorzitter

Beste Diepenbekenaren

Het beleidsplan voor onze gemeente 
werd eind 2013 afgerond. We 
zijn dan ook volop bezig met de 
uitvoering. Wie aanwezig was tijdens 
de infodagen ‘Diepenbeek 2020’ kent 
de toekomst van Diepenbeek en 
weet begin- en einddatum van alle 
projecten. De afwezigen houden we 
op de hoogte via onze folders. 
Ondertussen is men gestart met 
de bouw van een nieuwe zaal op 
de Servaessite. Ook zijn de eerste 
gesprekken met de betrokkenen 
gevoerd over de gebedsruimte 
in Lutselus. De constructieve 
gesprekken gaan in de richting van een 
volledig nieuw ontmoetingscentrum 
met geïntegreerde gebedsruimte. 
Na het bouwverlof hopen we te 
starten met de verbindingsweg tussen 
de campus en de Ginderoverstraat 
zodat de inwoners van Rooierheide 
in de toekomst minder moeten 
omrijden. En in mei heeft het college 
van burgemeester en schepenen een 
principieel akkoord gegeven voor de 
bouw van een nieuwe polyvalente hal 
op het Demerstrand.
U merkt dat de jonge bestuursploeg 
samen met het gemeentepersoneel 
hard werkt aan de verdere uitbouw 
van Diepenbeek.
Dat we veel belang hechten aan 

communicatie wordt bevestigd door 
de infomarkt die we organiseren in 
verband met het openbaar onderzoek 
dat lopende is voor het sluiten van de 
overwegen. De infomarkt ging door 
op 2 juli op de campus. 
Maar nu stevenen we als een 
sneltram af op de vakantie. Vooraleer 
je Diepenbeek verlaat om verre 
oorden op te zoeken heb je misschien 
nog even tijd om ons een bezoek te 
brengen tijdens de jaarmarkt  van 
maandag 7 juli. Je kan aan onze 
PUUR-stand mooie prijzen winnen. 
Maar misschien mag ik, zoals 
vorig jaar, ook voor u een lekkere 
pannenkoek bakken. 

Alvast een prettige VAkANtiE 
gewenst.

Patrick Hermans
Burgemeester

Het is ondertussen bijna een jaar 
geleden dat onze prachtige 

speeltuin aan het Demerstrand 
officieel werd ingehuldigd.
kathleen thoelen, ondervoorzitter 
PUUR: “De kinderen van Diepenbeek 

en omstreken hebben al kunnen 
kennismaken met alle toestellen 
en hebben naar hartenlust kunnen 
klauteren, roetsjen, klimmen, glijden 
en zoveel meer.
De huidige speeltuigen richten zich 
vooral op de leeftijdsgroep vanaf 6 
jaar.
Vanaf deze zomervakantie komt hier 
verandering in: we plaatsen een extra 
toestel bij voor onze allerkleinsten 

tussen 3 en 6 jaar, zodat ook 
zij hier kunnen ravotten.”

Schepen van jeugd, Suzy Wolfs: 
“Ook  voor de ouders en grootouders 
is er goed nieuws: aan het terras komt 

er een houten chalet waar drank en 
versnaperingen te verkrijgen zijn.
Er was ook een gebrek aan een 
deftige sanitaire voorziening.  
Ook dit probleem is aangepakt 

in de vorm van nieuwe 
units die naast dames- 
en herentoiletten ook 
toiletten zullen bevatten 
voor mindervaliden en de 
allerkleinsten.  Door zijn 
centrale ligging kunnen 
deze sanitaire units 
gebruikt worden door 
zowel bezoekers van onze 
speeltuin alsook door de 
sportievelingen van de 
atletiek en de voetbal.”

Je ziet, PUUR garandeert 
een zomer vol speelplezier!

Een nieuw toestel voor de allerkleinsten

&

sanitaire voorzieningen

Speeltuin DEMERStRAND

Kathleen Thoelen

Suzy Wolfs

Prettige VAKANTIE

U i t B R E i D i N G  S P E E Lt U i N  D E M E R S t R A N D

ORPER is een organisatie die 
straatkinderen in Kinshasa opvangt. 
Via educatieve boerderijen proberen 
ze de kinderen de landbouwstiel 
aan te leren. Dankzij de financiële 
steun van de gemeente Diepenbeek 
konden ze onlangs een ziekenboeg 
inrichten. 

“ORPER heeft 
onze gemeente  
uitdrukkelijk bedankt 
voor de steun. Op 
die manier  kunnen 
ze hun werk verder 

zetten.”, aldus 
OCMW-raadslid 
Annelies Thewis. 

D i e p e n b e e k 
s t e u n t  O R P E R

Project straatkinderen 

i n  k i n s h a s a
Annelies Thewis



Blauwe zone in het centrum van Diepenbeek.
Er is al heel wat inkt gevloeid over de parkeerproblematiek in het centrum 

van Diepenbeek. Maar na overleg met de inwoners en handelaren heeft de 
huidige bestuursploeg de beslissing durven nemen om vanaf 1 juli een blauwe 
zone in te voeren in het centrum. 

Van maandag tot en met zaterdag
De blauwe zone waar je 2 uur gratis kan parkeren is van 
toepassing van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 
18 uur en wordt ingevoerd in de centrumstraten. Overal 
in de blauwe zone dien je een parkeerschijf te leggen. De 
gemeente heeft voor elk gezin er eentje aangekocht. Je 
kan je exemplaar gratis afhalen bij een handelaar in 
het centrum.

Speciale regeling Marktplein
Op het Marktplein geldt ook de blauwe 
zone maar hier kan je de parkeerschijf niet 
gebruiken. Gemeenteraadslid Freddy Blokken: 
“Wil je parkeren op het   Marktplein, dan ben 
je verplicht (behalve inwoners met een 
bewonerskaart) een ticket te nemen aan een 
automaat. Deze automaat wordt geplaatst op 
het plein. Een ticket voor 2 uur is gratis, voor 
elk bijkomend uur moet men 1 euro betalen.”
Concreet: wens je dus 4 uur te parkeren dan 
moet je bij het nemen van het ticket 2 euro aan 
de automaat betalen. Op het ticket staat dan dat je 4 uur 
mag parkeren. 
Een nieuw gratis ticket nemen na 2 uur wordt door de 
controlefirma beboet.

Randparkings voor langparkeerders
Voorafgaand aan het invoeren van de blauwe 
zone werden recentelijk nog heel wat extra 
parkeerplaatsen gecreëerd aan het seniorenhuis, 
de stationsbuurt, aan het oude gemeentemagazijn 
en een extra parking in de Kogelstraat. Alles samen 
goed voor meer dan 240 parkeerplaatsen. Deze 
maatregelen zorgden reeds voor een gedeeltelijke 
oplossing, maar tijdens de werkdagen zien we 
toch nog dat een vrije plaats vinden in het centrum 
erg moeilijk is. 
Gemeenteraadslid Lydia Pipeleers: “Er is op zich 
wel voldoende parkeerruimte   in het centrum, maar 
de parkeerplaatsen worden te veel ingenomen 
door langparkeerders. Vaak zijn dit mensen die niet in 
het centrum wonen maar er werken. Langparkeerders willen we in de toekomst 
verwijzen naar randparkings, waar ze overigens de ganse dag gratis kunnen 
parkeren. We hopen op deze manier dat klanten opnieuw in de buurt van de 
handelszaken kunnen parkeren.”

Bewoners van het centrum kunnen onbeperkt in de blauwe zone parkeren na 
aankoop van een bewonerskaart. 
Deze aankoop is echter niet verplicht, wie overdag gaat werken kan perfect 

zonder bewonerskaart.  Ook kunnen bewoners gratis parkeren op één 
van de randparkings of langparkeerplaatsen in het centrum.

Ter info: het zijn geen papieren bewonerskaarten die je achter 
de voorruit legt, maar elektronische bewonerskaarten.  De 
nummerplaten van de bewoners die een kaart kopen, komen 
automatisch in een lijst te staan, die door de parkeerwachter kan 
geraadpleegd worden tijdens zijn controle. 
 

BEWONERSkAARt

PARkEREN iN HEt CENtRUM - BLAUWE ZONE -  BEWONERSkAARtEN

Goed parkeerbeleid waardoor de 

middenstand kan openbloeien.

Parkeerprobleem centrum - invoeren 

blauwe zone met bewonerskaart.

Lydia Pipeleers

Freddy Blokken

Vlaanderen, de stad Genk, de gemeente 
Diepenbeek en de provincie richten samen 

een fonds op voor verder onderzoek naar de 
gezondheid van de inwoners, de effecten van 
maatregelen en de oorzaken van vervuiling in 
Genk -Zuid. De stad Genk zal het fonds financieel 
en juridisch beheren. 
In 2011 raakten de resultaten bekend van een 
humane biomonitoring (gezondheidsonderzoek) 
bij een 100-tal jongeren uit de omgeving van het 
industriegebied Genk-Zuid. De resultaten wekten 
heel wat onrust op bij bewoners, medici, de 
stad Genk, de gemeente Diepenbeek en andere 
betrokken gemeenten. 
Uit die studie blijkt dat jongeren in de wijken rond het 
industriegebied Genk-Zuid meer zware metalen en 
polyaromatische koolwaterstoffen in hun lichaam 
hebben dan jongeren in de rest van Vlaanderen. 
Ze hebben ook meer DNA-schade opgelopen 
dan hun leeftijdsgenoten elders. Opvallend voor 
de onderzochte jongeren uit Diepenbeek was de 
hoge aanwezigheid van chroom in het bloed, in 
vergelijking met andere wijken in Genk-Zuid.
Na de eerste humane biomonitoring waren twee 
dingen niet onmiddellijk duidelijk: ten eerste waar 
precies de oorzaken lagen van sommige toch wel 
onrustwekkende resultaten; daarvoor was meer 
onderzoek nodig. 

Ten tweede was het ook onduidelijk of er een 
vervolgonderzoek zou komen, temeer daar 
onderzoek steevast een dure aangelegenheid is. 
Vooral de inwoners zelf en de medici hebben het 
belang van voortgezet onderzoek steeds benadrukt. 
Door de oprichting van een Fonds ‘cross-onderzoek 
Genk-Zuid’ wordt de komende vier jaar 200 000 euro 
vrijgemaakt om de gezondheid van de mensen op te 
volgen, de effecten te meten van maatregelen en te 
zoeken naar oorzaken. Stad Genk stort zelf 50 000 
euro en zal het fonds financieel en juridisch beheren. 

De Vlaamse overheid draagt 100 000 euro bij in 
het fonds en ook de gemeente Diepenbeek 
engageert zich en legt 10 000 euro bij. 

Wat betreft de timing van het nieuwe onderzoek, 
verwacht men nog dit najaar te kunnen starten 
met de voorbereidingen voor de nieuwe humane 
biomonitoring. Dat betekent dat de metingen bij de 
jongeren zullen worden uitgevoerd in de loop van 
2016, zodat de resultaten bekend zullen zijn eind 
2017.

EvaluErEn na 4 maanden

“Dit is een moeilijk dossier, waarin 
men niet voor iedereen een goede 
keuze kan nemen. Het is dan 
ook de bedoeling dat we na een 
viertal maanden gaan evalueren 
en bijsturen waar dit nodig blijkt te 
zijn”, aldus 
burgemeester Patrick Hermans.

B i O M O N i t O R i N G : n i e u w  g e z o n d h e i d s o n d e r z o e k  b i j  j o n g e r e n  G e n k - Z u i d

Samen in de file, niet gezellig!
Wie regelmatig  ’s morgens of ’s avonds voorbijkomt 
aan de brug over de autosnelweg heeft wel al eens 
in de file gestaan. Volgens het Agentschap Wegen 
en Verkeer zullen we een nieuw afrittencomplex 
echter niet meteen moeten verwachten. 
Op aandringen van burgemeester Patrick Hermans, 
bevoegd voor verkeer en mobiliteit, zullen tegen 
het einde van de zomer wel wat aanpassingen 
uitgevoerd worden zodat het verkeer vlotter 
kan doorrijden. Hierbij denken we dan aan een 
herprogrammatie van de verkeerslichten, zodat 
de wachttijden zullen verminderen 
voor wie de autoweg verlaat. Ook 
zal er op de afrit komende van 
Hasselt een dubbele afslagstrook 
worden aangelegd richting 
centrum.  Anderzijds zullen 
de voorsorteerstroken 
verlengd worden, 
zodat het doorgaand 
verkeer vlotter door 
kan rijden.

Als beleidspartij zijn wij van mening dat 
communiceren en overleggen met de bevolking 
belangrijk is. Om die reden werden 8 infoavonden 
rond het thema ‘Diepenbeek 2020’ georganiseerd. 
In het najaar zetten we in op wijkbabbels. Het doel 
hiervan is samen met de politie naar oplossingen 
zoeken voor problemen in uw buurt.

infoavonden Diepenbeek 2020.
De 8 infoavonden rond Diepenbeek 2020 liggen 
achter ons. Om en bij de 400 inwoners hebben 

kennisgemaakt met de toekomstplannen die het 
huidige beleid heeft uitgewerkt voor Diepenbeek. Alle 
aanwezigen waren verbaasd maar tegelijkertijd ook 
enthousiast over de veranderingen die Diepenbeek 
de komende jaren zal ondergaan. Wij zullen u de 
komende jaren blijven informeren over de evolutie 
van de besproken dossiers.

Wijkbabbels
In onze gemeente zullen in het najaar van 2014 
wijkbabbels worden georganiseerd voor de inwoners. 
Dit is een organisatie van het gemeentebestuur 
samen met de lokale politie HAZODI. Tijdens deze 
wijkbabbels kunnen de inwoners gesprekken voeren 
inzake veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit en over de 
aanwezigheid en werking van de lokale politie. 
Burgemeester Patrick Hermans: “We delen de 
aanwezige bewoners op in groepjes, die vervolgens 
samen met enkele politiemensen kunnen praten 
over de thema’s die hen het nauwst aan het hart 
liggen. Er zullen enkel thema’s van algemeen belang 
worden besproken, dus geen persoonlijke zaken 
zoals bijvoorbeeld een burengeschil. Het is de 
bedoeling om samen naar een oplossing te zoeken. 
Een interessante oefening als u het mij vraagt.”  

Bekendmaking van het initiatief
De bewoners worden via verschillende kanalen 
(Teng, sociale media, affiches in de buurtwinkels, 
…) uitgenodigd om zich in te schrijven voor de 
wijkbabbel.

Communiceren en overleggen met de bevolking

Vanaf 30 juni 2014 zijn wij in Diepenbeek 
gestart met de kinderopvangzoeker en het Loket 
Kinderopvang.
Alle ouders die kinderopvang zoeken voor hun 
baby of peuter registreren voortaan hun vraag via 
de kinderopvangzoeker van 
Kind en Gezin (mijn.kindengezin.be). 

Zo moeten de ouders slechts éénmaal hun 
vraag stellen en kunnen zij daarmee alle 
opvangvoorzieningen binnen onze gemeente 
bereiken.  Vervolgens is het aan onze Diepenbeekse 
opvangvoorzieningen om te laten weten of zij al dan 
niet over vrije plaatsen beschikken. 

Om ouders hierin te ondersteunen, 
richt de gemeente Diepenbeek in 
samenwerking met alle 
Diepenbeekse opvangvoorzieningen 
(zelfstandige opvang Paboes, 
zelfstandige opvang ’t Snoezebolleke, 
Dienst voor onthaalouders 
Zonnekindjes en Kinderdagverblijf 
Zonnekindjes) het 
loket.kinderopvang@diepenbeek.be 
op.  
Ondervind je als ouder moeilijkheden 
met het stellen van je opvangvraag 
of heb je een opvangprobleem, hier 
kan je terecht voor hulp of verdere 
ondersteuning in je zoektocht naar 
voorschoolse kinderopvang.  

afrit E313: 
k l e i n e 
aanpassingen 
kunnen zorgen 
v o o r  m i n d e r 

v e r k e e r s h i n d e r 
t i jdens de spitsuren.

Koen Slechten

Met dit project willen we het toerisme in onze 
gemeente stimuleren.  In vergelijking met onze 
buurgemeenten die 1.2 overnachtingen boekten per 
inwoner blijft Diepenbeek ruim achterop zitten met 
zijn 0.12 overnachtingen per inwoner 
in 2012.  Hier willen we iets aan doen 
samen met de toeristische ondernemers 
van Diepenbeek (9 vergunde uitbaters 
van B&B’s en vakantiewoningen), 
HPGL (Hoeve, Plattelandstoerisme 
en Gastenkamers Limburg) en de 
gemeente Diepenbeek.
Onder voorzitterschap van Marc 
Cornelissen, voorzitter van HPGL en 
tevens uitbater van een vakantiewoning 
in onze gemeente werd dit project 
ingediend als quick win project en 
hebben we  na goedkeuring van de 
Vlaamse Landmaatschappij hiervoor 
subsidies ontvangen.

Ondertussen werd er niet stil gezeten en kunnen 
we jullie al 2 realisaties voorleggen namelijk de 
Diepenbeekse vakantiepas en de Diepenbeekse 
Wijer wandelingen.  Met deze (gratis) Diepenbeekse 
vakantiepas, verdeeld door de logiesuitbaters, 

kunnen toeristen die in Diepenbeek blijven logeren 
genieten van heel wat voordelen bij de lokale 
handelaar en horeca in onze gemeente, die hen 
zullen ontvangen met de typisch Limburgse warmte 

en gastvrijheid.  De Diepenbeekse Wijer 
wandelingen zijn van start gegaan in 
mei en gaan door tot september, iedere 
zondagvoormiddag omstreeks 10u onder 
leiding van ervaren gidsen in samenwerking 
met Natuurpunt.  Deze wandelingen 
werden ook opgenomen in de Limburgse 
vakantiepas zodat onze gemeente al 
dadelijk toeristisch wat meer op de kaart 
komt te staan.  Uiteraard mogen inwoners 
van onze gemeente ook deelnemen aan 
deze begeleide wandelingen.
Meer info over oa de begeleide Wijer 
wandelingen kan je terug vinden via 
www.logerenindiepenbeek.be

kinderopvangzoeker - Loket kinderopvang@diepenbeek.be

D i E P E N B E E k  P a r E l  i N  D E  W I J E r S

PUUR Agenda

 )7 juli : Jaarmarkt

 ) 17 augustus : Leden BBQ

 ) 12 oktober : Eetdag 

  zaal de Kei

 ) ................

LID worden ?
 ) 10 euro per jaar
 )allerhande voordelen ) regelmatige info

Secretariaat
Dorpheidestraat 6

Diepenbeek
www.puur-diepenbeek.bepuur-diepenbeek@telenet.be



Eén van de eerste beslissingen van het nieuwe 
bestuur in 2013 was het stopzetten van de procedure 
om een nieuwe kerk te bouwen in Lutselus.
 
Burgemeester Patrick Hermans : “Vanuit PUUR-
Diepenbeek zijn we nooit voorstander geweest 
om een nieuwe kerk te bouwen. Overal zoeken 
gemeentebesturen naar nieuwe bestemmingen 
voor de kerken en Diepenbeek zou een nieuwe 
gaan bouwen.
Rekening houdende met de toestand van 
ons ontmoetingscentrum Lutselus (OCL) 
kan er beter geïnvesteerd worden in een 
grondige renovatie van het OCL of zelfs een 
volledige nieuwbouw met een geïntegreerde 
gebedsruimte. Hier is de volledige gemeenschap 
van Lutselus mee gediend.”

Schepen van cultuur Miet Nelissen : “Het 
huidige OCL vertoont al flinke gebreken aan de 
zijkant tegen de Caetsbeek en de uitrusting van 
het gebouw is niet meer hedendaags. 
Na overlegmomenten met de school,bibliotheek, 

verenigingen en parochieraad van Lutselus zal 
moeten uitwijzen wat de meest haalbare optie is, 
renovatie of nieuwbouw.
Het gemeentebestuur wenst de komende weken 
hierin een beslissing te nemen. Als er voor een 
nieuwbouw wordt geopteerd kunnen de werken 
pas starten wanneer de nieuwe polyvalente 
zaal op de Servaassite klaar is, anders kunnen 
de verenigingen niet gehuisvest worden. De 
bouwwerken zouden in dat geval pas kunnen 
starten in 2016.”

i N V E S t E R E N    i N    l u T S E l u S       
Verkeersveilige verbinding 
Lutselusplein - Pastorijstraat

Veilige oversteek N76

Tijdens de onderhandelingen over de 
Spartacustram heeft het huidige 
beleid kunnen bekomen dat er 
ook gaat geïnvesteerd worden 
in verkeersveiligheid voor 
Lutselus. 

Ondervoorzitter 
Johny Iven: “Er 
werd 100.000 
euro studiekosten 
ingeschreven voor 
2014. De studie zal moeten uitwijzen 
of de N76 verhoogd kan worden zodat de Pastorijstraat 
en het Lutselusplein via een tunnel onder de N76 kan 
verbonden worden, ofwel wordt de N76 verlaagd zodat 
de Pastorijstraat en het Lutselusplein via een brug over 
de N76 verbonden worden. Deze beslissing zal zeer 
binnenkort genomen worden. Wij hopen dan ook dat 
de meer dan 3 miljoen euro die werd ingeschreven in 
de Vlaamse begroting daadwerkelijk vanaf 2015 zal 
geïnvesteerd worden aan het drukke en gevaarlijke 
kruispunt in Lutselus.”

Johny Iven

W a t  g a a t  e r  g e b e u r e n  m e t  h e t  o n t m o e t i n g s c e n t r u m ?

verhoging SUBSiDiES

Miet Nellissen

tom Raedschelders

Onlangs mochten we Tom Raedschelders verwelkomen 
als nieuw bestuurslid in onze partij. Tom 
is afkomstig uit Maaseik, maar woont 
ondertussen al 14 jaar in Diepenbeek. 
Samen met zijn vrouw Nathalie 
Vanloffelt en dochtertje Mart woont 
hij in de Kloosterstraat. 
Tom kom je regelmatig tegen 
op de tennispleinen aan het 
Demerstrand of op een Limburgse 
fietsroute. 
Op professioneel vlak 
is deze zeer actieve 
informaticus zaakvoerder 
van twee bedrijven: een 
bandengroothandel in 
Beringen en een 
computerbedrijf in 
Diepenbeek. 
Als ondernemer 
is het vanzelfsprekend 
dat Tom zich het lot van de 
Diepenbeekse handelaars en
zelfstandigen aantrekt.

Nieuw bestuurslid

Tom Raedschelders

Sociale woningen verhuren of huren

Het OCMW van Diepenbeek werkt samen met 
tal van partners. Onze OCMW-raadsleden 
willen graag de partner SVK even aan jullie 
voorstellen. 

Peter Latet: “Het Sociaal Verhuur Kantoor 
(SVK) verhuurt   woningen aan mensen die 
het in onze maatschappij moeilijk hebben. Zij 
begeleiden deze mensen ook bij het afsluiten 
van een huurcontract. Gezien de wachtlijst 
in onze gemeente is SVK nog op zoek naar 
woningen, appartementen en studio’s.”

Aangezien SVK optreedt als huurder, heb 
je als eigenaar een extra zekerheid volgens 
Paula Goffinghs. “Er volgt een stipte betaling 
maar ook   als er een tijdje geen bewoner is, 
heb je een gegarandeerde huuropbrengst. 
Als eigenaar heb je recht op premies en 
betaal je enkel belastingen op het kadastraal 
inkomen. Nog een voordeel om te verhuren 
via SVK is dat er geen commissieloon wordt 
gevraagd.”

Wens je meer info of wi l  je graag verhuren 
aan SVK, dan kan je hen contacteren via

www.vmsw.be 
info@svkmiddenlimburg.be 

SVk
Sociale woningen, 

appartementen en studio’s

Paula Goffinghs

Peter Latet

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

V.
U

. &
 L

ay
-o

ut
: D

id
ie

r C
ro

es
, R

us
se

lb
ee

ks
tra

at
 1

1,
 3

59
0 

D
ie

pe
nb

ee
k 

■ 
ni

et
 o

p 
de

 o
pe

nb
ar

e 
w

eg
 g

oo
ie

n

Enkele jaren geleden werd er met PUUR in 
het beleid werk gemaakt van de eerste fase 
van het Demerstrand. Nieuwe voetbalvelden, 
atletiekpiste, Finse piste en een prachtige 
speeltuin werden gerealiseerd. 

Rudy Theunissen: “Zoals aangekondigd in 
ons verkiezingsprogramma zijn wij grote 
voorstander om het Demerstrand verder 
uit te bouwen.” 

Patrick Hermans voorzitter AGB: 
“Samen met de coalitiepartners 
hebben wij beslist om met het 
Autonoom GemeenteBedrijf 2,7milj 
euro te investeren in de realisatie 
van een polyvalente hal. 

Zowel de gevechtssporten, 
turnkring, dansen, volleybal, 
krachttraining en nog andere 
sporten zullen in de nieuwe hal 
hun sport kunnen beoefenen.
De polyvalente hal zal 
waarschijnlijk in 2017 klaar zijn.

Eind vorig jaar werden de tarieven van 
de culturele infrastructuur verhoogd naar 
aanleiding van besparingen.
Ondanks deze ingreep blijven de 
huurprijzen voor verenigingen en 
particulieren goedkoop in vergelijking 
met de tarieven in andere gemeenten.    

Om de verhoging van de tarieven voor het 
gebruik van de culturele infrastructuur te 
compenseren werd het subsidiebudget 
voor verenigingen aangesloten bij de 
cultuurraad verhoogd van €16 000 
naar €27 000.  Door middel van 
een nieuw subsidiereglement 
kunnen deze verenigingen 
de meerkost grotendeels 
recupereren tot een max van 
€400 per jaar per vereniging.

Ook werd er overgegaan 
tot de afbouw van de uitleendienst.  Hier 
waren de kosten voor onder andere 
personeel niet langer te verantwoorden en 
heeft het bestuur gekozen om enkel nog 
nadar, dansvloer en podiumelementen ter 

beschikking te stellen aan verenigingen 
aangesloten  bij een adviesorgaan 

en buurtcomités aangesloten bij 
de buurtraad.  

“Ander feestmateriaal zoals 
tafels, stoelen,… , maar ook 

multimediamateriaal kan 
gehuurd worden via 

externe organisaties.  Ter 
compensatie kunnen 
deze verenigingen en 
buurtcomités rekenen op 
een jaarlijkse financiële 
tussenkomst van 
maximaal €150 en 75% 

van de uitgaven.  

A a n g e z i e n 
buurtcomités geen 

bron van inkomsten hebben 
kunnen ze door een gewijzigd 

reglement deze toelage ook gebruiken om 
bijvoorbeeld een zaal te huren  voor een 
straatbarbecue.” :aldus Miet Nelissen, 
Schepen van cultuur.

V e r h o g i n g  s u b s i d i e s  c u l t u r e l e  v e r e n i g i n g e n N i e u w e  p o l y v a l e n t e  h a l  D e m e r s t r a n d

Verdere uitbouw

Demerstrand

Rudi Theunissen


