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ZORGINFORMATIEPUNT  
IS EEN FEIT
In de vorige PUUR-krant kondigden we het nieuwe zorginfor-
matiepunt aan. Ondertussen is deze dienst actief. Maar wan-
neer kan je er eigenlijk gebruik van maken?

Het zorginformatiepunt wil aan alle Diepenbekenaren infor-
matie en advies geven over (thuis)zorg. “Daarnaast wijst het 
zorginformatiepunt je ook de weg naar de juiste diensten”, legt 
OCMW-raadslid Kathleen Thoelen uit. “Diensten die ondersteu-
ning bieden of je verder helpen met het aanvragen van sociale 
en financiële voordelen.”

Sociaal Huis
OCMW-raadslid Paula Goffinghs: “Concreet betekent dit dat 
wanneer jij of iemand van je familie ziek, bejaard of hulpbe-
hoevend is, je een beroep kan doen op het zorginformatiepunt 
in het Sociaal Huis van Diepenbeek. Daar leggen ze uit welke 
(hulp)mogelijkheden er bestaan en op welke je recht hebt.”

NIEUWE PUUR
BESTUURSLEDEN

Silvia Profeta woont bijna twintig jaar 
samen met Bart Machiels in de Plom-
paertstraat. Ze zorgen samen voor hun 
zoon Lorenz (12 jaar) en hun pleegkindje 
van 6 jaar. Silvia is 45 jaar en heeft eerst 
22 jaar voor de klas gestaan. Sinds drie 
jaar is ze directeur van het internaat en 
domein van het Atheneum in Lanaken. 
Italiaans koken met familie en vrienden, 
een stapje in de wereld zetten, supporte-
ren voor haar zoontje tijdens het basket-
ten en het organiseren van verschillende 
evenementen - waaronder het straat-
feest - zijn haar hobby’s.

Jeroen Hendrikx is 31 jaar en woont 
samen met zijn verloofde Kartrien 
Severens in de Volksstraat. Hij is 
leerkracht bewegingsopvoeding in de 
lagere school Paleis in Diepenbeek. 
Jeroen is een semi-professionele lange 
afstandsloper (5km tot marathon). 
Daarnaast is hij 13 jaar actief geweest 
als lid, leiding en bestuurslid bij KAJ 
Diepenbeek.

Sandra Bierwaerts is 47 jaar en woont 
al 26 jaar samen met Marc Vanheus-
den, hun twee dochters en witte her-
dershond in de Papaverstraat in de wijk 
Rozendaal. Sandra werkt als kok in het 
Jessaziekenhuis en tijdens haar vrijetijd 
gaat ze wandelen en bezoekt ze festivals 
en concerten. Ze was actief als vrijwilli-
ger in de oudervereniging van Gvb Lut-
selus en atletiekclub ADD en helpt ook 
regelmatig bij wedstrijden in de paar-
densport, waarin haar dochter actief is.

GRATIS  
FEESTBUSSEN  
TIJDENS NIEUW-
JAARSNACHT
De gemeente investeert al enkele jaren - samen 
met de provincie - in gratis feestbussen voor 
nieuwjaarsnacht. ”Ook voor de jaarwisseling 
2017 – 2018 heeft de gemeente Diepenbeek 
weer in jouw veiligheid geïnvesteerd”, zegt 
gemeenteraadslid Freddy Blokken. “De Lijn 
brengt je gratis naar jouw feestje en terug 
naar huis. Je feestje kan ook dit jaar al op de 
bus beginnen.” 

Voor meer info zie www.delijn.be/oudjaar

DIEPENBEEK GAAT STRIJD TEGEN CO2 AAN
Het gemeentebestuur van Diepenbeek 
heeft beslist om in maart 2018 de nieuwe 
burgemeestersconvenant te onderteke-
nen. Hiermee engageert de gemeente zich 
om de CO2-uitstoot tegen 2030 met min-
stens 40% terug te dringen.

De provincie Limburg heeft een grote 
ambitie: klimaatneutraal zijn in 2050. 

Omdat de provincie dit niet alleen kan 
realiseren, vraagt ze aan de Limburgse 
gemeentes om de nieuwe Burgemees-
tersconvenant te ondertekenen. “Diepen-
beek ondertekende in 2011 de eerste bur-
gemeestersconvenant”, zegt burgemeester 
Patrick Hermans. “In november besliste de 
gemeenteraad om ook de nieuwe conve-
nant te ondertekenen. Diepenbeek moet 

binnen de twee jaar na deze ondertekening 
een actieplan voor duurzame energie en 
klimaat indienen. We zullen dus efficiën-
ter met energie moeten omgaan en nog 
meer moeten inzetten op hernieuwbare 
energiebronnen.”

MOBILHOMEPARKING MIKT 
OOK OP BUITENLANDSE  
TOERISTEN
De mobilhomeparking, gelegen aan 
de parking van het Demerstrand, is 
door het gemeentebestuur onlangs 
uitgebreid en geautomatiseerd. De 
vernieuwde parking opent tijdens 
het laatste weekend van de paasva-
kantie (13-15 april), wanneer ook de  
Bloesemrondrit plaatsvindt. 

Het aantal standplaatsen verhoogde 
van 4 naar 10 en de totale oppervlakte 
bedraagt nu 400 m². Voor 8 euro per nacht kunnen gebruikers via de 
betaalzuil hun standplaats reserveren. Ze kunnen dan ook gebruik 
maken van water en elektriciteit. Om ook buitenlandse toeristen 
aan te trekken investeerde het gemeentebestuur in promotie in 
onze buurlanden. Bestuurslid Ann Missotten: “Leuk meegenomen 
voor de lokale handelaars, aangezien uit een recente studie blijkt 
dat toeristen gemiddeld 45 euro per dag uitgeven aan winkelen, 
eten en drinken.”

Wandelen en fietsen
Schepen van toerisme Miet 
Nelissen: “De mobilhome-
parking is ideaal gelegen als 
startpunt voor een wandeling 
richting Diepenbeekse natuur-
gebieden of voor een fietstocht 
langs het Diepenbeekse fiets-
routenetwerk met start aan 
knooppunt 100.”

EEN JAAR VOL GESLAAGDE EVENTS

De gemeente Diepenbeek blikt ook 
dit jaar weer terug op een flink aantal 
geslaagde evenementen. “Onze events 
waren een schot in de roos”, zegt sche-
pen voor toerisme en evenementen Miet 
Nelissen. “Na een succesvolle editie van 
Torenlawijt 2.0, het leuke familiefestival 
Zomerhei en de open monumentendag in 
de zomermaanden, eindigden we het jaar 
met een sfeervolle kerstmarkt.”

Tijdens de evenementen kan de gemeente 
steeds rekenen op een goede samenwer-
king met de verenigingen van Diepen-
beek. “Onze gemeente is rijk aan ver-
enigingen en vrijwilligers”, vertelt Miet 

Nelissen. “En dit kunnen wij alleen maar 
toejuichen. Want het zijn ook deze vrijwil-
ligers die ervoor zorgen dat er altijd wel 
iets te beleven valt in onze gemeente.”
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Prettige feesten

DE KRANT VAN PUUR DIEPENBEEK
DECEMBER 2017

Nu dit PUUR-krantje bij u in de bus valt, 
staan we voor een belangrijk jaar. Het zal 
u niet ontgaan zijn dat er in 2018 opnieuw 
gemeenteraadsverkiezingen aankomen. 
Dat wil zeggen dat PUUR-Diepenbeek 
weer een bijzondere campagne zal  
voeren met onze burgemeester Patrick 
Hermans op kop.

Maar als kiezer koos u in 2012 een bestuur 
voor een periode van zes jaar. Dat betekent 
dat de huidige bestuurders de gemeente 
ook de volle zes jaar moeten besturen. 
Dat is tot eind 2018! Onze burgemeester 
en schepenen, gemeente- en OCMW-
raadsleden nemen dat mandaat serieus. 
Dat zij nog volop besturen en zaken 
realiseren blijkt in dit krantje.

Ikzelf ben de spreekbuis van het 
partijbestuur van PUUR-Diepenbeek, 
en het bestuur is wel al bezig met de 
voorbereiding van de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. We hebben 
al enkele honderden huisbezoeken 

achter de rug en de mensen gevraagd 
wat de volgende zes jaar de prioriteiten 
zijn in Diepenbeek. We hebben ook een 
vergadering gehad met al onze leden 
en hen gevraagd wat PUUR-Diepenbeek 
moet opnemen in zijn programma voor 
de verkiezingen van 2018.

Er zal nog veel moeten worden samen-
gezeten en gepraat, maar tegen de 
zomer van 2018 staan we klaar met een 
programma en een campagne voor de 
verkiezingen.

Het bestuur van PUUR-Diepenbeek wenst 
u alvast een gelukkig jaar 2018!

Johny Iven, Voorzitter

De jaarwisseling is een moment waarop 
we allemaal graag even terugblikken. 
Als burgemeester wens ik u een gelukkig 
nieuwjaar en kijk ik in ieder geval tevreden 
terug naar 2017. De krant Het Nieuwsblad 
pakte begin december uit met de Grote 
Gemeentetest en daarin scoorde onze 
gemeente zeer goed. We zijn uitgeroepen 
tot vijfsterren gemeente en met een score 
van 7,2 op 10 staan we in de Limburgse top 
tien en de Vlaamse top dertig. Een resultaat 
om trots op te zijn.

En het bewijs ook dat we de afgelopen 
jaren in Diepenbeek met vier partijen goed 
samenwerken en dat we heel wat mooie 
zaken realiseren. Na vele bewogen jaren 
heb ik als burgemeerster eindelijk politieke  
stabiliteit gebracht. En dat komt de 
gemeente ten goede. We zijn vandaag 
financieel gezond en bouwden de voorbije 
legislatuur onze schulden verder af.

Een project dat ik graag - met volle 
overtuiging én goesting - na de verkiezingen 
van oktober 2018 met jullie steun als 
burgemeester wil verderzetten. Alleen is 

oktober 2018 nog ver weg en ligt er vandaag 
nog heel wat werk op de plank. Ik kies dus 
volop voor een korte en krachtige campagne 
na de zomer en concentreer me samen met 
mijn hele ploeg de komende maanden op 
het besturen van onze vijfsterren gemeente. 

Patrick Hermans, burgemeester

BESTE MENSEN, BESTE DIEPENBEKENAREN

DIEPENBEEK INVESTEERT IN LOKALE WERKGELEGENHEID
Blijven investeren in lokale werkgelegenheid 
is de visie van gemeenteraadslid Lydia 
Pipeleers en bestuurslid Niels Emonds. 
KMO-zone Dorpsveld II is hier een mooi 
voorbeeld van. En als het van Lydia en Niels 
afhangt stopt het hier niet.

Het gemeentebestuur heeft de voorbije 
jaren aan het Dorpsveld een extra KMO-
zone ontwikkeld bestaande uit 22 loten, 
waarvan er vandaag nog maar één te koop 
staat. Deze loten zijn uitermate gunstig 
gelegen, dicht bij de autosnelweg E313 en 
haar op- en afrittencomplex, en dicht bij 
steden zoals Hasselt, Genk en Bilzen.

Strategische projectzone en nieuwe KMO-
zone langs de Katteweidelaan
“In 2018 hoopt het gemeentebestuur 
de strategische projectzone op de 
hoek van de Grendelbaan en de N76 te 
ontwikkelen”, zegt Lydia Pipeleers. “Op 
deze zone vestigen zich dienstverlenende 
bedrijven. Voorbij de Jaga, aan de overkant 
van de Katteweidelaan, ontwikkelen we 
een nieuwe KMO-zone om voornamelijk 
‘zonevreemde bedrijven’ te huisvesten. 
Zowel voor de strategische projectzone 
als de KMO-zone naast de Katteweidelaan 
is de vraag nu al groter dan het aanbod.”

Gymna en Schoeffaerts
Het bedrijf Gymna uit Bilzen kocht 
maar liefst drie percelen en brengt zijn 
hoofdzetel over naar Diepenbeek. De groep 

Gymna bestaat vandaag uit vier bedrijven 
gevestigd in Bilzen, Gent en Zaventem en 
die zijn allen gericht op de medische wereld. 
Op dit ogenblik telt de groep een 40-tal 
medewerkers, een aantal dat de komende 
vijf jaar normaal zal groeien tot een 70-tal. 
Een 40 à 50 medewerkers zullen op termijn  
tewerkgesteld zijn in Diepenbeek.

Schoeffaerts afwerking & interieur is al 
een gevestigde waarde in Diepenbeek. 
“Door de gestage groei van mijn bedrijf is 
het huidige gebouw te klein geworden en 
heb ik twee percelen gekocht op de nieuwe 
KMO-zone”, vertelt zaakvoerder Ronny 
Schoeffaerts. “Het is een mooi initiatief 
van de gemeente Diepenbeek om te blijven 
investeren in lokale economie. Hierdoor 
kan mijn bedrijf verder groeien in eigen 
gemeente en kan ik meewerken aan het 
creëren van lokale werkgelegenheid.”

Dienst lokale economie en toerisme
“Investeren in lokale werkgelegenheid is 
niet alleen investeren in bakstenen, maar 
ook in mensen”, besluit Niels Emonds. 
“Om de lokale handelaars en bedrijven te 
ondersteunen heeft het gemeentebestuur 
sinds 1 september een ambtenaar voor 
de dienst lokale economie en toerisme 
aangeworven. Deze dienst heeft als 
opdracht de bestaande bedrijven bij te 
staan bij allerlei praktische problemen, 
nieuwe ondernemingen aan te trekken en 
startende ondernemers te ondersteunen 

bij de oprichting van hun zaak. Bij de dienst 
toerisme kan je terecht voor fietsroutes, 
parken en natuurgebieden, speelterreinen 
en wandelroutes. Ook toeristen zorgen 
voor de nodige werkgelegenheid in onze 
lokale horecazaken.” LYDIA 

PIPELEERS
& NIELS

EMONDS 

Toekomstbeeld nieuw gebouw Schoeffaerts afwerking & interieur

Luchtfoto KMO-zone
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De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum 
van Lutselus is volop aan de gang. De aannemer 
levert de nieuwbouw eind 2018 op.

In het nieuwe centrum integreren we naast 
een polyvalente zaal ook een gebedsruimte 
met een altaar, tabernakel en een orgel. 
De gebedsruimte biedt plaats aan vijftig 
personen, maar is door de mobiele wand 

van de vergaderlokalen uit te breiden 
tot 150 zitplaatsen. De gebedsruimte en 
polyvalente zaal krijgen aparte ingangen, 
zodat de ruimtes maximaal inzetbaar zijn.

WERKEN ONTMOETINGSCENTRUM  
LUTSELUS IN VOLLE GANG

Na enkele tegenslagen door het slechte 
weer en onvoorziene omstandigheden in 
de ondergrond, zitten de werken aan de 
nieuwe sportinfrastructuur aan het Demer-
strand opnieuw op kruissnelheid. De nieuwe 
sportfaciliteiten openen in juni 2018.

SPORTINFRASTRUCTUUR 
DEMERSTRAND KRIJGT VORM

NIEUWE KEUKEN VOOR  
WZC DE VISSERIJ

RIOLERINGSWERKEN  
OP DE PLANNING

BLIJVEN INVESTEREN IN VEILIGHEID

Woonzorgcentrum De Visserij neemt in 
het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe 
keuken in gebruik. Dankzij deze investering 
kan het keukenteam ook in de toekomst 
kwaliteitsvolle maaltijden afleveren.

Dankzij de nieuwe keuken kan het 
personeel in comfortabele en efficiënte 
omstandigheden maaltijden in eigen 
beheer blijven bereiden, zowel voor de 

bewoners als voor de thuisleveringen. 
Ook kan de nieuwe keuken later een 
rol spelen in de plannen voor de site na 
de afbraak van de oude bouw van het 
Woonzorgcentrum.

De komende jaren starten in de 
gemeente Diepenbeek heel wat  
rioleringswerken. Van de gelegenheid 
maken we gebruik om op die plekken 
ook de nutsvoorzieningen ondergronds 
te brengen en een nieuw wegdek aan 
te leggen.

Als eerste komt de Sint-Janswijk aan de 
beurt. De werken om een gescheiden 
rioleringsstelsel aan te leggen, star-
ten begin 2018. Daarna zijn Bijenberg, 
Reitje, Kruisstraat en de wijk Rozenberg 
aan de beurt. Ook zal gestart worden 
met de aanleg van riolering en wegenis 
voor de 3de fase van het Binnenveld in 
het centrum van de gemeente.

De voorbije maanden werden langs de 
Verbindingslaan tussen de Dooistraat en 
het op- en afrittencomplex van de E313 
twee ANPR-camera’s geplaatst. De poli-
tiezone besliste intussen om twee extra 
camera’s te plaatsen richting Kortessem. 
Op die manier kan geen enkel voertuig 
nog ongezien de snelweg verlaten. Niet 
richting centrum en niet richting gehucht 
het Crijt en Houbrichtsstraat.

Bestuurslid Koen Slechten: “Als inwoner 
van het Crijt vind ik dit een bijkomende 

troef voor het bestaande BIN (Buurt 
Informatie Netwerk). De politiezone LRH 
betaalt de helft van de kosten voor de 
aankoop van de extra camera’s, de zone 
kanton Borgloon betaalt de andere helft.”

PETER
LATET

JOHNY
MACHIELS

KOEN
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NOËLLE
DOOMEN

FREDDY
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MARISKA
CLAESEN

Sint-Janswijk Keistraat
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EXTRA PARKEERPLAATSEN PAKKEN 
PARKEERDRUK AAN

BUURTBEWONERS ZOEKEN MEE NAAR 
OPLOSSING VOOR SLUIPVERKEER

VEILIG FIETSPAD VOOR DOOISTRAAT

Dankzij een overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur en het provinciebestuur 
kunnen bezoekers van grote (sport)
evenementen voortaan gebruik maken 
van de parking van de Provinciale School, 
goed voor 190 plaatsen. In samenwerking 
met de Provinciale School legt de 
gemeente in de Demerstraat evenwijdig 
met de parking van de school ook nog 45 
extra permanente parkeerplaatsen aan. 
Dat betekent dat bij grote evenementen 
in het centrum maar liefst 235 extra 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Bestuurslid en inwoner van het centrum 
Marc Vanroy: “Het gemeentebestuur 
hecht veel belang aan een vlott e mobiliteit 
en een goede spreiding van de parkeerdruk 
in de gemeente. Daarom blijven we 
investeren in parkeergelegenheid, zowel 
in het centrum als er buiten. Eerder 
investeerde het gemeentebestuur 
ook al in extra parkeerruimte aan de 
begraafplaats en aan Diamantslijperij 
Lutselus.

Een delegati e van bewoners uit de buurt 
van Nietelbroeken overhandigde het college 
van burgemeester en schepenen een aantal 
voorstellen om het sluipverkeer in hun buurt 
aan te pakken. “In dit soort van dossiers is 
het belangrijk dat burgers inspraak hebben”, 
zegt burgemeester Patrick Hermans. “Het 
gaat per slot van rekening om hun buurt. En 
door constructi ef mee te denken, zien ze ook 
dat het niet zo eenvoudig is om een breed 
gedragen oplossing te vinden.”

Het sluipverkeer in voornamelijk Houbricht-
straat, Nietelbroekstraat, Kruisstraat, Tom-
straat, Ganzestraat, ... is al langer een doorn 
in het oog van de bewoners. Het college van 
burgemeester en schepenen gaf daarom 
de mobiliteitsdienst een ti jdje geleden de 
opdracht om verkeerstellingen uit te voeren. 
“Het gaat vooral om verkeer dat de drukte 
aan de op- en afritt encomplexen in Diepen-
beek en Raperti ngen wil vermijden. De tel-
lingen wijzen uit dat het sluipverkeer zich 
vooral in de ochtend- en avondspits manifes-
teert. Samen met de mobiliteitsambtenaar 

besprak ik de resultaten met de buurtbewo-
ners ti jdens een infomoment.”

Plan van aanpak
Tijdens dit infomoment sprak de buurt met 
de burgemeester af om zelf enkele voorstel-
len uit te werken om het sluipverkeer aan te 
pakken. “De buurt leverde mooi werk en is 
enkele pistes aan het college komen voor-
leggen”, besluit de burgemeester. “We gaan 
de voorstellen nu rusti g bekijken en snel een 
plan van aanpak uitrollen.”

Het plan van burgemeester Patrick Hermans 
om al de Diepenbeekse fi etspaden op elkaar 
te laten aansluiten, valt in de smaak bij de 
Diepenbekenaren. Na het arti kel in de vorige 
PUUR-krant liepen heel wat reacti es en ti ps 
binnen. “Ik wil iedereen bedanken voor de 
input”, zegt burgemeester Patrick Hermans. 
“Een van de ti ps – het fi etsveiliger maken 
van de aansluiti ng van de Dooistraat met de 
Verbindingslaan – pakken we alvast aan en 
ook de rest volgen we zeker op.”

“Aan het einde van de Dooistraat, vlak voor 
het aansluiten met de Verbindingslaan 

(N76), stopt het fi etspad plotseling en 
moeten de fi etsers de weg op”, legt de 
burgemeester uit. “Vaak een gevaarlijke 
toestand door de drukte aan het kruispunt. 
Omdat het over een aansluiti ng met een 
gewestweg gaat, vroegen we toestemming 
aan wegbeheerder Agentschap Wegen & 
Verkeer om het probleem aan te pakken. 
Die toestemming is intussen binnen en de 
technische dienst van de gemeente zal de 
komende maanden de werken uitvoeren, 
zodat Diepenbeek weer wat fi etsveiliger zal 
zijn.”

GESLAAGDE NIEUWE 
GEMEENTELIJKE 
WEBSITE
De nieuwe website van de gemeente 
Diepenbeek is online. “Op zijn minst 
kunnen we stellen dat de nieuwe site gezien 
mag worden”, zegt burgemeester Patrick 
Hermans, bevoegd voor communicati e. 
“Niet alleen het visuele maar ook het 
gebruiksgemak is een hele vooruitgang ten 
opzichte van vroeger. En we krijgen navolging. 
Maar liefst veertig gemeentebesturen 
woonden een uiteenzetti  ng van onze GIS-
coördinator bij over het tot stand komen 
van de nieuwe site. 

RAVOTTEN IN HET SPEELBOS

De Diepenbeekse jeugd kan sinds kort 
ongestoord ravott en in een nieuw speelbos. 
Vrijwilligers van Natuurpunt Diepenbeek 
bouwden hiervoor met unieke speel-
elementen het voormalige geboortebos om.

Schepen van jeugd Suzy Wolfs: “Om de 
speelelementen in het bos te integreren 
groeven de vrijwilligers een poel uit met 
boomstronken als stapstenen, de kruin 
van een dode eik toverden ze om tot 
een klimkruin, boomstammen vormen 
een trollencirkel en met plantpalen en 
maaisel uit het gebied creëerden ze een 
doolhof. En dat allemaal met gerecycleerd 
hout uit het gebied zelf. Ook de ouders 

en grootouders zijn niet vergeten. Op vier 
banken in het gebied kunnen ze in alle 
rust genieten van de spelende kinderen.”

Zebrapad
Om het speelbos te bereiken, steek 
je vanuit het Demerstrand over naar 
de Provinciale School, vervolgens ga 
je linksaf over het fi etspad langs de 
Stati onsstraat om ter hoogte van het 
geboortebos weer over te steken. Zodra 
de weersomstandigheden het toelaten, 
legt de gemeente een zebrapad aan.

SUZY
WOLFS

MARC
VANROY

Kruisstraat

Vernieuwde parking Lutselusstraat
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