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Eind 2018 besliste, op voorstel van toenmalig 
burgemeester Patrick Hermans, het college van 
burgemeester en schepenen om een budget van 
250 000 euro in de begroting te voorzien voor de 
uitbouw van het Demerstrand. Dit bedrag was 
vooral bedoeld voor KFC Diepenbeek om onmid-
dellijk van start kunnen te gaan met studiebureau 
en architect voor  het uittekenen van een nieuwe 
accommodatie die zij zouden krijgen na de fusie 
van de voetbalclubs. 

Geen budget voor voetbal op het Demerstrand
Op de gemeenteraad van januari 2019 stelden we 
echter vast dat het nieuwe bestuur dit bedrag had 
geschrapt. Reden zou zijn dat er nog geen zicht was 
op de financiële ruimte. Als we hun verkiezingsbeloftes 
nalezen is dit toch wel een vreemde beslissing zeker 
omdat we toen al wisten dat er voldoende financiële 
ruimte was (zie ook artikel financiële toestand).

PUUR-Diepenbeek vindt dit een gemiste kans. De 
uitbouw van de club loopt hierdoor minstens één jaar 
vertraging op. Bij de nieuwe begroting voor 2020 die 
eind van dit jaar wordt voorgesteld zal PUUR toezien 
op de inschrijving van voldoende budget voor de 
uitbouw van het Demerstrand zodat onze nieuwe 
fusieclub niet in de kou blijft staan.

Viering te laat en 
ondermaats voor 
Diepenbeekse 
sportkampioenen
Jaar l i jks zet ten ta l  van 
sportieve Diepenbekenaren 
hun beste beentje voor om uit 
te blinken in diverse sportieve 
activiteiten.

Zoals het, volgens PUUR Diepenbeek hoort te 
zijn, worden deze sportieve prestaties dan ook 
elk jaar in de kijker gezet door de gemeente. 

Vermits raadslid Jeroen Hendrikx van PUUR 
opmerkte dat de gemeente Diepenbeek in 2019 
geen huldiging zou gaan organiseren, trok hij 
tijdens de gemeenteraad van januari aan de 
alarmbel.

Gelukkig bleken zijn inspanningen niet voor niets. 
Raadslid Jeroen Hendrikx: “Eind juni werden de 
sportkampioenen nog gehuldigd, volgens ons 
veel te laat want het volgende seizoen 2018-2019 
is ondertussen al afgelopen. 

Voor 2020 rekent PUUR op een tijdige en meer 
erkentelijke huldiging van de Diepenbeekse 
sportkampioenen.”

Tijdens de gemeenteraden van 
februar i  en apr i l  2019 vroeg 
PUUR-raadslid Johny Machiels 
waarom de uitbetaling van de 
subsidies voor onze sportvereni-
gingen voor het seizoen 2017-2018 
nog niet gebeurd was. 

De schepen van financiën, Jos Leroi, antwoordde 
telkens dat dit vertraging opgelopen had wegens 
de moeilijke berekening van de bedragen. Vreemd 
antwoord als we weten dat de verenigingen 1 maand 
de tijd krijgen om hun subsidiedossier op te stellen 
en in te dienen, en het gemeentebestuur 6 maanden 
nodig heeft om de berekening te maken.

Johny Machiels stelde voor dat de clubs, in afwachting 
van de verwerking van de dossiers, ten minste een 
voorschot zouden ontvangen. We hadden onder-
tussen immers vernomen van enkele clubs dat ze de 
afrekening van de huur van de zalen wél al hadden 
ontvangen. Maar nog steeds geen subsidies. Het 
water stond enkele clubs letterlijk aan de lippen. Hun 
werking kwam in het gedrang door het uitblijven van 
de subsidies.

Na nogmaals het uiten van onze bezorgdheid tijdens 
de gemeenteraad van april kregen we toen het 
verlossende antwoord van de bevoegde schepen 
dat de subsidies spoedig zouden worden gestort. 
De schepen gaf toe dat het ongepast was om de 
sportverenigingen een factuur te sturen als ze hun 
subsidies nog niet hadden ontvangen.
De sportsubsidies werden eind mei gestort, eind 
goed al goed. 

Momenteel is het structuurplan Diepenbeek 
aan herziening toe. Het structuurplan bepaalt 
eenvoudig uitgelegd waar en hoe er mag 
gebouwd worden in Diepenbeek, dit ook voor 
studentenkoten. 

In november 2018 werd er reeds door de 
toenmalige burgemeester en schepenen Patrick 
Hermans, Miet Nelissen en Suzy Wolfs in het 
college duidelijk gemaakt dat het bijbouwen van 
studentenkoten tussen de residentiële woningen de 
problematiek van overlast nog zal verergeren. Het 
voorstel werd gelanceerd om recht tegenover de 
campus, aan de overkant van de Ginderoverstraat 
een studentendorp te bouwen, zoals voorzien in 
een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie. 
De overige schepenen hadden er geen oren 
naar en beslisten met 4 tegen 3 stemmen om 
het structuurplan op dat vlak niet aan te passen.

Tijdens de gemeenteraad van juni werd door 
fractievoorzitter Patrick Hermans opnieuw het 
voorstel gedaan om de perimeter in het struc-
tuurplan van Diepenbeek voor het bijbouwen 
van studentenkoten drastisch in te perken. In het 
voorontwerp van het structuurplan dat momenteel 
ter discussie ligt mogen er overal in de ruime 
omgeving van de campus nieuwe studentenkoten 
worden bijgebouwd. Vooral het woonuitbrei-
dingsgebied aan de Plompaertstraat (achterkant 
van de woningen in de Steenblookstraat en 
Ginderoverstraat) staat prioritair ingekleurd.
Volgens Patrick Hermans is het nu het moment 
om het geweer van schouder te veranderen en 
een visie uit te werken voor de toekomst. Dit kan 
enkel door het stoppen met het bijbouwen van 
studentenkoten tussen woningen en volledig de 
kaart te trekken van een studentendorp. Hierdoor 
zal de trafiek van studenten bij feestgelegenheden 
op de campus niet meer toenemen in de straten 
richting campus. Ook komt er anders een groot 
onevenwicht tussen woningen en studentenkoten 
wat de samenleving niet ten goede komt. 

Voorlopig is de gemeenteraad niet ingegaan op 
het voorstel van Patrick Hermans en blijft het 
huidige ontwerp van het structuurplan bestaan. 
In het najaar kunnen de inwoners reageren op 
het ontwerp tijdens een openbaar onderzoek. 
Rond de jaarwisseling zal het ontwerp van het 
structuurplan definitief worden goedgekeurd door 
de gemeenteraad.

Sportverenigingen 
moeten lang wachten 
op uitbetaling 
subsidies

Lutselus heeft in najaar nieuw 
ontmoetingscentrum en gebedsruimte

Nu, negen jaar later, zal Lutselus weer kunnen 
beschikken over een nieuw ontmoetingscentrum 

en kerst kunnen vieren in een eigen 
gebedsruimte. 

Het was Miet Nelissen, in het vorig 
bestuur schepen van cultuur en 
toerisme, die hier de nodige initia-
tieven voor nam.
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Bestuurslid Suzanne Thomassen : 
“Sommige Diepenbekenaren beschikken 
over de nodige kennis én over het nodige 
materiaal om een handje te helpen. 
Ik heb aan fractievoorzitter Patrick 

Hermans van PUUR-Diepenbeek gevraagd om op de 
gemeenteraad van maart een punt in te dienen met de 
vraag een vrijwilligerspool op te richten. Deze vrijwilligers 

Afgelopen maanden kregen we weer te maken met noodweer: overvloedige regen en wind. Heel wat 
inwoners bleven achter met schade. De gemeentelijke diensten en de hulpdiensten kunnen niet overal 
gelijktijdig hulp bieden. 

Als vrijwilliger aan de slag bij noodsituaties 

Zorgsite aan De Visserij 
krijgt uitbreiding
Tijdens de vorige bestuursperiode besliste de 
toenmalige OCMW-raad om te starten met het 
bouwen van een bijkomend dagverzorgings-
centrum en 20 assistentiewoningen op de site 
aan de Visserij. De 5 OCMW-raadsleden van 
PUUR waren in het begin nauw betrokken bij 
de opstart van dit project. 

Het nieuwe bestuur gaf echter een half jaar lang 
geen info meer over dit grootste bouwproject 
waar een prijskaar tje aan vasthangt van 
4 250 000 euro. Op de OCMW-raad van juni 
stond de goedkeuring van de lastvoorwaarden 
en gunningswijze ineens geagendeerd. 

Onze raadsleden stelden enkele dagen voor de 
raad vast dat het 800 pagina’s tellende dossier 
digitaal niet te openen was. Er werd hiervan 
melding gedaan bij het gemeentebestuur. 
Naar aanleiding van onze melding was de dag 
van de OCMW-raad het dossier ’s middags 
raadpleegbaar. Onmogelijk om het nog helemaal 
grondig door te nemen!

Tijdens de raad om 00.10 uur (!) kwam het 
agendapunt eindelijk aan bod. De bevoegde 
schepen, Mari jke Peumans, vroeg onze 
goedkeuring zonder enige toelichting. Ze wilde 
zelfs geen rekening houden met het feit dat 
geen enkel raadslid, ook niet van de meerder-
heidspartijen, het dossier grondig had kunnen 
doornemen wegens het technische probleem. 
De timing was blijkbaar te strikt. Waarom kon 
dit dan niet eerder geagendeerd worden? 

Uiteindelijk werd er unaniem beslist om 3 dagen 
later een extra OCMW-raad te organiseren. Dit 
gaf elk raadslid de mogelijkheid om het dossier 
door te nemen. 

Die donderdag waren ook enkele experts 
aanwezig die het dossier door en door kennen, 
o.a. de projectbegeleider en enkele bevoegde 
ambtenaren van de gemeente. De grote afwezige 
was echter de bevoegde schepen. 

PUUR blijft grote voorstander van dit project 
en gaf dan ook zijn goedkeuring. Bedoeling 
is dat de werken al starten dit najaar. Omwille 
van subsidies moet het dagverzorgingscentrum 
eind 2020 openen. PUUR blijft voor u dit dossier 
opvolgen!

Bijkomende 
studentenkoten
in campusbuurt???

Verboden te vissen op het Demerstrand!

Het recreatie- en sportdomein het Demerstrand is de place to be voor de actieve Diepenbekenaar, 
maar ook voor die mensen die willen genieten van de mooie groene omgeving dicht bij het centrum.

Miet Nelissen: “De nieuwbouw heeft een polyvalente 
zaal voor allerhande culturele activiteiten en een 
gebedsruimte voor de parochie. De polyvalente 
zaal biedt plaats aan 400 staande of 200 zittende 
bezoekers. Eind september zal daar de eerste 
activiteit doorgaan. De gebedsruimte biedt plaats 
aan 50 personen, maar kan worden uitgebreid tot 
150 plaatsen. Wellicht opent de kerk voor het eerst 
op 6 oktober. “

kunnen helpen met het ruimen van afgevallen takken, 
omgewaaide bomen, wateroverlast, … De solidariteit is 
in zulke situaties groot.”

Na heel lang aandringen in de gemeenteraad heeft 
het huidige college van burgemeester en schepenen 
beloofd om te onderzoeken of het oprichten van zulke 
vrijwilligerspool haalbaar is. 

Iedereen herinnert zich nog dat de Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede-kerk in Lutselus 
instortte tijdens de kerstnacht van 2010. 

De naam ‘recreatie- en sportdomein’ doet ons 
natuurlijk denken aan alles wat met recreatie en sport 
te maken heeft. En is vissen geen sport? Volgens 
een aantal politieke partijen in Diepenbeek niet. 

Tijdens de gemeenteraad van april werd door fractie-
voorzitter Patrick Hermans het voorstel gedaan om 
de visliefhebber toelating te geven om op de mooie 
vijver te mogen vissen. Want wat is er nu storend 
aan iemand die zit te vissen? Buiten het vissen geeft 
het ook  voordelen voor de sociale controle.

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open-VLD 
en Groen hebben een andere visie en keurden dit 
voorstel af. Zij geven de vijver in beheer van de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) omwille van de 
subsidies die er kunnen verkregen worden. Keerzijde 
van de medaille is dat VLM zal bepalen wat er wel 
en niet mag gebeuren in en rond de vijver. PUUR 
vindt dat geld niet mag primeren op het recreatief 
en sportief beleid van het Demerstrand en is van 
mening dat de genomen beslissing niet past in het 
plaatje van het Demerstrand.
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