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DE KRANT VAN PUUR DIEPENBEEK

POSITIEF verder werken

Sinds eind februari moet je geen waarborg meer 
betalen als je een gemeentelijke zaal wilt huren. Deze 

regeling geldt voor iedereen: zowel voor verenigingen als 
voor individuele personen. 

Schepen van cultuur Miet Nelissen licht toe: 
“Organisatoren van activiteiten kregen vaak vooraf al  
2 facturen aangerekend: deze waarborg en een voorschot 
op het huurgeld. 
De financiële diensten hebben vastgesteld dat de voorbije 
jaren de waarborg in de meerderheid van de gevallen 
probleemloos kon terugbetaald worden. Er werd immers 
geen schade vastgesteld aan de zaal of het aanwezige 

materiaal. Het afschaffen van deze waarborg is dan ook 
een win-winsituatie voor iedereen: een vereenvoudiging 
voor onze administratie en geen onnodige kosten vooraf 
voor de organisator. Mocht er toch schade zijn, beschikt 
de gemeente over wettige middelen om de schade terug 
te vorderen.”

W A A R B O R G  H U U R  Z A L E N  V A L T  W E G

ARMAND MESOTTEN
Tijdens de gemeenteraad van 

maandag 23 februari werd 
Armand Mesotten (84) de titel 
van “ereburger van Diepenbeek” 
toegekend.
De gemeenteraad vindt dat Armand 
zich bijzonder verdienstelijk gemaakt 
heeft voor de gemeente Diepenbeek. 
Al zowat 35 jaar vertelt Armand 
voor volle zalen en cafés in het 
Diepenbeeks dialect verhalen uit 
het Diepenbeek van 1900-1940.  De 
verhalen geven een beeld van hoe 

de toenmalige generaties in onze 
gemeente leefden en probeerden 
gelukkig te zijn. 

Die “aonjoagverhalen” bracht hij voor 
het eerst tijdens de “bonte avonden” 
van de Heemkundige Kring, waarvan 
Armand één van de oprichters was in 
1978, “Het jaar van het Dorp”.
Met deze vertelavonden stond ook 
het Diepenbeekse dialect flink in de 
kijker. Dit mondde dan weer uit in het 
Diepenbeeks Dialect Woordenboek 
waarvan Armand één van de auteurs 

was. Hij schreef verder ook talrijke 
artikels over Diepenbeek en zijn 
inwoners in “Het Alvermenneke”, 
het tijdschrift van de Heemkundige 
Kring.

In  2013  werd het  ereburgerschap  
reeds toegekend aan Leon 
Bikkembergs omwille van zijn 
langdurige politieke loopbaan in 
Diepenbeek en in 2011 aan Alain 
Bulen die een vrouw uit het water 
bevrijdde die met de auto in het 
Albertkanaal was terecht gekomen.

Op 27 november is schepen Miet 
Nelissen bevallen van ‘n schattig 
dochtertje Nore.
Al lijken haar oogjes op deze van 
haar papa, toch bezit Nore alle mooie 
uitstralingen van haar mama.
Nore is nu uitgegroeid tot een 
plezante baby, die echter vergeet dat 
een nacht er is om te slapen. Wellicht 
heeft ze dit van haar mama!

Ondertussen is deze jonge 
coalitieploeg reeds aan haar 

derde werkingsjaar bezig.  In dit 
krantje willen we je op de hoogte 
houden van enkele punten waar het 
beleid momenteel aan werkt. Met 
een nooit  aflatende inzet werken ze 
verder ondanks soms onverwachte 
financiële tegenvallers.

Ik merk dat deze inzet zich ook 
reflecteert op onze partijwerking.
Het grote aantal jaarlijkse  
PUUR-activiteiten vergt steeds  
veel inzet van al onze bestuursleden. 
Er is telkens heel wat voorbereidend 
werk om alles tot in de puntjes te 
organiseren en tijdens de activiteit 
zijn er veel helpende handen nodig.
Als voorzitter ben ik dan ook fier op 
deze ploeg.  

De afgelopen maanden werd ons 
bestuur nog uitgebreid met 3 nieuwe 
leden. Verderop in ons krantje kan je 
met hen kennismaken. 

Het werd daarom hoog tijd om onze 
huisfotograaf nog eens aan het werk 
te zetten zodat we opnieuw recente 
foto’s kunnen laten zien van al onze 
bestuursleden.  
In de banner hierboven kunnen jullie 
ons uitgebreid team bewonderen bij 
de Servaassite in het centrum. 

We naderen stilaan het einde van het 
schooljaar en daarom willen we alle 
Diepenbeekse studenten veel succes 
wensen voor de komende examens...
en daarna...

....een PRETTIGE VAKANTIE !
Didier Croes
Voorzitter

Beste Diepenbekenaren

Het krantje dat je nu aan het lezen 
bent is volledig zelf gemaakt, zowel 
teksten als lay-out.
Wij vinden het in elk geval een fris 
ogend politiek blaadje. Ik wil dan 
ook onze voorzitter Didier Croes 
bedanken voor de mooie lay-out.

Lees dan verder in dit krantje van 
PUUR-Diepenbeek en jullie blijven op 
de hoogte van de laatste beslissingen 
genomen in en voor Diepenbeek.

Ook de voorbije periode werd er 
door het bestuur hard gewerkt. 
Elke schepen timmert voor zijn 
bevoegdheden hard aan de uitbouw 
van Diepenbeek. Dit is letterlijk te 
zien aan de bouwwerken op onze 
nieuwe KMO-zone Dorpsveld 2.

Ook op cultureel en sportief 
vlak timmeren wij aan betere 
accommodaties voor onze 
verenigingen. We werken verder 
aan de plannen voor een nieuw 
ontmoetingscentrum in Lutselus 
en een nieuwe sporthal op het 
Demerstrand. En aan de Servaassite 
in het centrum worden de laatste 
werken uitgevoerd. U merkt dat deze 
jonge bestuursploeg alle verenigingen 
een warm hart toe draagt.

Dat wij voor een veilig en proper 
Diepenbeek zijn kunt u afleiden uit 
de aankoop van de mobiele camera’s 
en de oprichting van het eerste BIN. 
Meer info hierover kunt u lezen in dit 
krantje.

IK WENS U PUUR LEESGENOT,

Patrick Hermans
Burgemeester

Verder in onze PUUR krant
 ) Veilig en proper 

Diepenbeek  blz 2

 ) Goede mobiliteit en 
parkeerbeleid  blz 3

 ) Vrije tijdsbeleid en 
buurtspeelpleinen  blz 4

 ) Wist je dat ...?  blz 4

´t Is een meisje

PUUR



Op het Crijt zal binnenkort het eerste BIN opgericht 
worden binnen de politiezone HAZODI. Een BIN 

is een Buurtinformatienetwerk, een samenwerking 
tussen buurtbewoners en politie om inbrekers te snel 
af te zijn. 
Bedoeling is dat de uitwisseling van informatie voor 
meer sociale controle en een groter veiligheidsgevoel 
zorgt. 

Koen Slechten, PUUR-bestuurslid en inwoner van 
het Crijt: “Uit een analyse van de cijfers van de 
woninginbraken blijkt dat het Crijt te maken heeft 
met het hoogste inbraakcijfer in Diepenbeek. Wellicht 
heeft de gunstige ligging aan de autosnelweg en de 
N76 hier iets mee te maken. Dieven kunnen er snel 
weggeraken.” 

Hoe werkt het BIN? 
Wanneer inwoners verdachte gedragingen of situaties 
in hun buurt opmerken dienen zij het Communicatie- 
en Informatiecentrum (CIC), betergekend als de 
101-centrale, te contacteren. Vanuit dit centrum van 
de federale politie zal een gesproken bericht verstuurd 

worden naar een inwoner van het 
Crijt die fungeert als coördinator. 
Wanneer de coördinator 
oordeelt dat het bericht moet 
doorgestuurd worden zullen 
alle inwoners die zich hebben 
aangesloten bij het BIN dit 
bericht ontvangen. In dit 
bericht kan bijvoorbeeld 
gemeld worden dat de 
bewoners aandachtig 
moeten zijn en best 
hun verlichting aansteken. 
Mogelijk zal de gemeente het eigen 
communicatiesysteem via sms inzetten om de burgers 
te informeren. Via een BIN-flash zullen de leden van 
het BIN geïnformeerd worden of hun melding bij de 
101 effectief heeft bijgedragen tot het vatten van de 
daders. 

Begin mei organiseerde het gemeentebestuur een 
informatieavond in zaal Terlogt. De relatief hoge 
opkomst van de inwoners van het Crijt geeft aan dat 
zij dit initiatief een kans willen geven. Bij het einde 
van de avond waren er al kandidaten om de rol van 
coördinator en bestuurslid op te nemen.
 
Tijdens deze avond werd duidelijk dat er ook BIN’s in 
andere wijken en buurten kunnen opgericht worden bij 
voldoende belangstelling. 
Voor meer info kunnen jullie een mail sturen aan:
info@diepenbeek.be 

Buurt Informatie 

Netwerk Crijt
Koen Slechten

V E I L I G  E N  P R O P E R  D I E P E N B E E K

Eerste BIN wordt opgericht op het Crijt

Het is een gekend probleem dat fietsen 
in het centrum bemoeilijkt wordt door de 

kasseien van de doortocht. Naast het gevaar 
voor de zwakke weggebruiker, zeer hobbelig 
en glad wegdek bij regen, zorgen de kasseien 
bovendien voor geluidsoverlast.
Binnen het college van burgemeester en 
schepenen is er een akkoord om de kasseien 
te verwijderen. De weg valt echter onder het 
beheer van Agentschap Wegen en Verkeer, 
bijgevolg dient de aanpassing in samenspraak 

met hen te gebeuren. 
Omwille van het feit dat 
de wegbeheerder geen 
wijzigingen wenst door te 
voeren zal de gemeente 
het kostenplaatje 
desnoods zelf financieren 

en uitvoeren. Bij 
een akkoord 
tussen beide 
partijen hopen 
wij de werken 
aan te vangen 

in het 
najaar.

De Diepenbeekse burger is vragende partij voor 
meer netheid en veiligheid in de gemeente. 

Dit bleek duidelijk uit de wijkbabbels die in het 
najaar van 2014 werden georganiseerd.  Als eerste 
gemeente binnen de politiezone Hazodi zullen er 
binnenkort verplaatsbare camera’s ingezet worden. 

Lutselusplein
Ook aan het Lutselusplein zal 
je binnenkort de camera’s 
aantreffen. Het plein ziet 
er soms uit als een echte 
vuilnisbelt. Bestuurslid Raf 

Ruysen: “Sluikstorten 
is er een probleem 
waar er terecht heel 
wat klachten over 
zijn. Hopelijk kunnen 
de hardnekkige 

overtreders in 
beeld gebracht 
worden om zo het 
sluikstorten een 

halt toe te roepen.”

Begraafplaats
Bestuurslid Freddy Timmermans: “Op de 
begraafplaats verdwijnen al jaren bloemen en 
grafstukken van de graven. Voor de betrokken 

families is dit onbegrijpelijk en emotioneel. Discreet 
toezicht van onze wijkdienst heeft niet geresulteerd 
in het stoppen van de diefstallen. Ondanks dat wij 
beseffen dat het zelfs met camera’s geen sinecure 
zal zijn om de dieven te betrappen vinden wij het 
toch onze morele plicht om te proberen de diefstallen 
een halt toe te roepen.”

Campusbuurt
Campusschepen Suzy Wolfs vult aan: “In de 
omgeving van de campus hopen we dan weer dat 
de camera’s een ontradend effect zullen hebben 
op lawaaioverlast en vernielingen die worden 
aangebracht in het straatbeeld en rond de huizen 
van de buurtbewoners. We hebben de UHasselt 
bereid gevonden om de camerapalen te financieren, 
die op zeven locaties in de omgeving van de campus 
werden geplaatst. Dit geeft aan dat de UHasselt niet 
alleen focust op de socio-culturele activiteiten van 
de studenten, maar ook daadwerkelijk bekommerd 
is om de rust van de buurtbewoners.”

Verplaatsbare camera’s
Burgemeester Patrick Hermans: “Onze diensten 
gaan ook een paar betonnen sokkels met paal 
monteren waar een camera aan bevestigd wordt, 
die gedurende een etmaal door een batterij van 
elektriciteit wordt voorzien. Die sokkels kunnen 
dan regelmatig van locatie veranderen. We kennen 

immers nog andere plekken in Diepenbeek waar 
sluikstorten, hondenpoep of vandalisme een doorn 
in het oog zijn, die kunnen we dan ook kort in beeld 
brengen. Ook aan alle gemeentelijke zalen zullen 
bevestigingspunten komen waar camera’s kunnen 
op geplaatst worden, indien de nood zich voordoet”.

Diepenbeek veiliger en netter
We hopen dat de aanwezigheid van de camera’s 
een ontradend effect zal hebben, zodat Diepenbeek 
weer een stukje veiliger en netter zal worden. 
Overlast zorgt immers voor irritatie en ergernis bij 
de inwoners. Maar voor alle duidelijkheid, het is 
absoluut niet de bedoeling dat we nu het doen en 
laten van onze inwoners voortdurend in de gaten 
gaan houden.

VERPLAATSBARE CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORTEN EN VANDALISME

We g  m e t  d e 

K A S S E I E N

Geen kasseien in Dorpsstraat

Geen vandalisme op 
het kerkhof

Jozef Houbrechts

Freddy 
Timmermans

In 2009 werd de schoolomgeving van het Crijt 
verkeersveiliger gemaakt. Na tal van wijzigingen met 
de voorrangsborden stellen wij vast dat er nog vaak 
discussie is over wie voorrang heeft. Dit leidt vaak tot 
verkeersagressie tussen de automobilisten en brengt 
regelmatig de veiligheid van de zwakke weggebruiker 
in gedrang. En dit is net niet het opzet van deze zone.
Na evaluatie zijn we tot het besluit gekomen om de 
zone in te korten en te herleiden tot nog enkel de 
wegversmalling voor het schooltje zelf. De buitenste 
wegversmallingen worden dus weggenomen waardoor 
de te lange zone veel korter wordt.

Het nieuwe voorstel moet duidelijker zijn voor 
de automobilist en tegelijkertijd veiliger voor de 
schoolkinderen.

A a n p a s s i n g  s c h o o l o m g e v i n g  C r i j t
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Tijdens het voorjaar werden een aantal 
fietspaden die deel uit maken van het toeristisch 

fietsroutenetwerk van de provincie Limburg hersteld.

Schepen van toerisme Miet Nelissen: “Het 
fietspad langs de Kaatsbeek (tussen de 
Onderwijslaan en de Zandstraat) werd 
overlaagd in steenslag. Het gaat over een 
flinke strook van bijna 2 km die loopt langs de 
Caetswijers tussen knooppunten 101 en 
102. De Caetswijers is een 40 hectare 
groot bos- en vijvergebied dat Limburgs 
Landschap wil uitbouwen tot een echt 
natuurgebied. Heel mooi om er te 
fietsen en dit nieuwe stukje fietspad 
past ook helemaal in de plannen van 
het gemeentebestuur om Diepenbeek 
toeristisch uit te bouwen tot een “Parel 
in de Wijers”.

Bestuurslid Rudi 
T h e u n i s s e n : 
“Tegen de 
grens met 
K o r t e s s e m 

werd een 
gedeelte 
v a n 
de Netelbroekstraat bij knooppunt 138 
overlaagd in asfalt. De slechte stukken 
in het fietspad van de Helstraat werden 
ook hersteld zodat het comfort en de 
veiligheid van de fietser in dit mooie 

stukje van Diepenbeek, aanleunend bij 
Haspengouw, ook verbeterd werd.”

Veilige fietspaden

Rudi 

Theunissen

T O E R I S T I S C H E  F I E T S P A D E N  W O R D E N  C O M F O R T A B E L  E N  V E I L I G

D U B B E L E  R I C H T I N G  I N  N A N O F S T R A A T

GOEDE MOBILITEIT & PARKEERBELEID
BLAUWE ZONE een succes

Evaluatie blauwe zone

Geen sluipverkeer door de wijken

Bij de invoering van 
de blauwe zone, 

bijna een jaar geleden, 
was dadelijk duidelijk 
dat dit voor de handel 
in het centrum een 
voltreffer was. Je vindt 
nu in het centrum in de 
nabije omgeving van 
de handelszaken altijd 
een parkeerplaats. 
Een herademing voor 
de middenstand.

Gemeenteraadslid Lydia Pipeleers: 
“Ondanks het succes werd na 
evaluatie een kleine wijziging 
doorgevoerd. Op het plein mag 
vanaf januari ook de blauwe 
schijf worden geplaatst. Men 
moet dus geen ticket halen 
als men maar 2 minuten bij 
de apotheker binnen moet. 
Denk er wel aan je ticket 
of parkeerschijf duidelijk 
zichtbaar te leggen, dit kan je 
20 euro besparen.”

Nog even kort samengevat: 
Op het plein parkeer je 2 uur gratis: ofwel 
leg je de blauwe parkeerschijf ofwel neem 
je een gratis ticket aan de automaat.  
Wil je hier langer parkeren dan is dit tegen 
betaling van een ticket aan de automaat.
Elders in de blauwe zone mag je 2 uur gratis 
parkeren met de blauwe parkeerschijf.

Op de randparkings mag je onbeperkt gratis 
parkeren, zonder ticket of parkeerschijf. 
Parking kerkhof: gedeeltelijk blauwe zone, 
gedeeltelijk randparking.
Mindervaliden mogen onbeperkt gratis 
parkeren in de blauwe zone mits het 

duidelijk zichtbaar leggen van hun 
Europese parkeerkaart voor mensen met 

een handicap. 

Lydia
Pipeleers

Freddy Blokken

Zowel Woonzorgcentrum De Visserij, Tandem alsook Sint-Gerardus hadden 
nood aan extra parkeergelegenheid. Daarom werd er beslist om een 

gemeenschappelijke parking aan te leggen. Onze OCMW- raadsleden 
zijn zeer blij met dit initiatief. 
“De werken werden uitgevoerd door het 
eigen gemeentepersoneel. 
Binnen enkele weken verwachten we 
dat de parking aan de Welzijnscampus 
definitief klaar is”, aldus Paula Goffinghs, 
Peter Latet en Annelies Thewis. 

PaulaGoffinghs

Peter Latet

Welzijnsparking klaar

Onze gemeente schenkt heel 
wat aandacht aan het groene 

karakter in de straat. 

Sinds 2013 werden er op heel wat 
locaties jonge bomen aangeplant: in 
de Dr. J. Grouwelsstraat, Zegestraat, 
Hoogblookstraat, Roerdompstraat, 
Sluisstraat en de Paul Piperslaan. 

Op die manier wordt de groene 
long van Diepenbeek weer wat 
groter. Telkens wordt hierbij 
uitgegaan van het principe 

“bomen planten waar kan  
en kappen waar nodig ” . 

Tegen de zomer zal er opnieuw 
tweerichtingsverkeer toegelaten worden in de 

Nanofstraat, in het gedeelte tussen de Poststraat 
en de Keizerstraat. Het gemeentebestuur nam 
dit besluit  na een evaluatie van een proefperiode 
van anderhalf jaar met éénrichtingsverkeer in dit 
gedeelte van de Nanofstraat.

De proefperiode met éénrichtingsverkeer werd er 
onder andere ingevoerd omdat de auto’s te weinig 
ruimte hadden als ze mekaar kruisten en dan maar 
over het voetpad reden. Dit zorgde voor onveilige 

situaties. 
Er werd ook gehoopt dat met de invoering van dit 
éénrichtingsverkeer er minder verkeer vanuit de 
Dooistraat zou komen. Helaas vond het verkeer 
een sluiproute via de Dr. J. Grouwelsstraat. Eerder 
had de invoering van het éénrichtingsverkeer op 
de Varkensmarkt wel gezorgd voor een serieuze 
afname van het verkeer op de Dooistraat.

Volgens burgemeester Patrick Hermans moeten 
we ook toekomstgericht denken: ”Deze 
legislatuur willen we nog een grote randparking 
aanleggen tussen de Nanofstraat en 
de Dr. J. Grouwelsstraat. 
Op die manier kunnen we de parkeerdruk in 
het centrum ontlasten. Maar het mag niet 
de bedoeling zijn om hierdoor bijkomende 
verkeersbewegingen te creëren in de Dr. J. 
Grouwelsstraat. Alle verkeer komende vanuit 
het zuiden van de gemeente moet dan immers 
omrijden via deze straat om de parking te kunnen 
bereiken.”

Er zullen in de komende maanden enkele 
verbeteringswerken worden uitgevoerd in de 

Nanofstraat voor er terug tweerichtingsverkeer 
mogelijk is. Zo zal de weg er breder worden 
waardoor de verkeersstroom vlotter kan 
verlopen. De voetpaden worden ook 
zo ingericht dat er geen autoverkeer 
meer over kan. Tot slot zal ook het 
kruispunt met de Poststraat een 

stuk veiliger worden aangezien 
de parkeerplaatsen op die 

hoek worden herlegd. 
 

Voor PUUR moet het 
dossier Nanofstraat 
verder opgevolgd 
worden. 
Gemeenteraadsl id 
Freddy Blokken: “Het 
sluipverkeer moeten 
we in de gaten blijven 
houden.”
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WIST JE DAT

PUUR belastingservice

12,13,19 & 20 juni
Hélène Coenen

Georges

Dewarier

je op maandag 
6 juli weer kan 
komen proeven 
van verse 
pannenkoeken 
aan onze stand 
op de jaarmarkt?

op zondag 13 september onze 
volgende eetdag is? In augustus 
ontvang je een uitnodiging.

het PUUR-team werd uitgebreid 
met 3 nieuwe bestuursleden ?

Theo Hayen woont 
met zijn vrouw Rita in het 
centrum,
in de Binnenveldstraat. 
Hij is 62 jaar en was 
jaren tewerkgesteld in 
de GB in Tongeren. 
Momenteel geniet hij 
van zijn brugpensioen.

Raf Ruysen (41 jaar) 
woont met zijn vrouw 
Carmen en hun 2 kinderen 
in de Rodenbachlaan in 
Lutselus. Raf werkt als 
drukker bij Chiyoda in 
Genk. In zijn vrije 
tijd kan je hem 
tegenkomen op 
een festival of bij
SK Rooierheide. 

De 27-jarige Raf Thewis 
woont aan het Marktplein.
Na zijn studies psychologie 
en informatica  ging hij 
aan de slag bij Cubigo, 
een ICT-bedrijf dat 
bedreven is in de 
zorgsector. 

Wij heten hen van harte welkom

je op 12, 13, 19 en 20 juni weer bij 
enkele PUUR-leden terecht kan voor 
het invullen van je belastingsbrief? 
Maak een afspraak bij 
Hélène Coenen via 011 32 19 69 of 
0479 62 25 83.
Breng alle nodige documenten mee 
naar je afspraak en wij zorgen ervoor 
dat je belastingsbrief digitaal wordt 
ingediend.

onze website sinds kort in een nieuw 
jasje steekt? 
Bestuurslid Tom Raedschelders 
zorgde ervoor dat www.puur-
diepenbeek.be een moderne en 
overzichtelijke website werd.

Het moeten niet altijd 
grote aanpassingen 

zijn om een speelruimte 
aantrekkelijker te maken. 

Zo werd het 
buurtspeelpleintje aan 
de Binnenveldstraat 
aangepast. De hoge, 
groene draad 
rondom het terrein 
werd vervangen door 
een kastanjehouten 
omheining van één 
meter hoog. Enkele 
andere stukken werden volledig 
weggenomen zodat het open karakter 
van het speelplein tot zijn recht komt. 
 
In de begroting is er dit jaar ook 
budget voorzien voor aanpassingen 
of verfraaiingswerken van de 
speelpleinen aan zaal de Kei en voor 
het speelterrein van Rooierheide. 
Eerst komt het openbaar speelplein 
van zaal de Kei aan de beurt. 

Momenteel worden daar de noden 
van de gebruikers verzameld: 
bevraging bij de omwonenden, de 
gebruikers zoals Speelpleinwerking 
De Kei en er wordt ook rekening 
gehouden met de werking en het 

gebruik van het buurthuis. 

Samen met de technische 
dienst zal er een concept 
uitgewerkt worden dat zowel 
onderhoudsvriendelijk als 
aantrekkelijk en uitnodigend 

is voor onze kinderen.  

Schepen van jeugd Suzy Wolfs 
houdt u op de hoogte. 

Speelruimte voor 

de kinderen

An Missotten

B u u r t s p e e l p l e i n e n
Cultuur-en jeugdbeleid
Zowel het gemeentelijke cultuur- en 
jeugdbeleid worden getroffen door de 
besparingen die de Vlaamse regering 
doorvoert. De subsidies verminderen 
vanaf 2016 voor cultuur met 5% en voor 
jeugd met liefst 10%. Bovendien is het 
gemeentebestuur niet langer verplicht 
om de subsidies specifiek voor cultuur- 
en jeugdbeleid aan te wenden. Vanuit 
Puur kijken we erop toe dat we de 
nodige budgetten blijven voorzien 
voor deze beleidsdomeinen.

Buitenspeeldag
Suzy Wolfs schepen van jeugd: 
“Woensdag 8 april 2015 was het 
voor de 8ste keer Buitenspeeldag 
in Diepenbeek, een 
organisatie van de jeugd- en 
sportdienst. Deze editie 
was dit jaar voor de eerste 
keer in samenwerking 
met de Diepenbeekse 
jeugdverenigingen.
Zoals jullie wellicht 

gezien hebben 
bestond dit 
evenement uit 
meer dan enkel 
springkastelen. 
Je kon er 
kenn i smaken 
met het 
bakkenklimmen, 
torenklimmen, 
g r i m e r e n , 

lasergamen, 
highlandgames, dansen, … 
kortom allerlei acties waarmee 
de jeugdverenigingen zich op de 
kaart konden zetten. 

Als schepen van jeugd wil 
ik dan ook een dikke 
dankjewel zeggen aan alle 

vrijwilligers van onze 
jeugdverenigingen. We 
kijken terug uit naar de 
samenwerking voor 

.........volgend jaar!”Buitenspeeldag met 

jeugdverenigingen
Suzy Wolfs

V r i j e  t i j d s b e l e i d

Ben jij ook één van de 
vele Diepenbekenaren 
die naar Hasselt of 

Genk rijden om te 
winkelen in de Colruyt? 

W i e 
weet 

kan dit in 
de nabije 
toekomst in 
Diepenbeek.

De nodige 
w i j z i g i n g e n 

om de Colruyt te laten bouwen in 
de gemeente Diepenbeek werden 
opgenomen in het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) genaamd 
‘WWW-gebied Molenstraat – 
Grendelbaan’ waarvoor momenteel 
een openbaar onderzoek loopt. 

WWW staat voor wonen, winkelen en 
werken. Buiten de Colruyt is er ruimte 
voorzien voor nog twee winkels 
van elk om en bij de 1000 m². De 
invulling hiervan is nog niet gekend. 
Het woongedeelte zal bestaan uit 
een aantal nieuwbouwwoningen en 
appartementen.
Het is de bedoeling tijdens de 
gemeenteraad van september 
dit RUP definitief vast te stellen. 
Vanaf dan kan de gemeente een 
bouwvergunning verlenen.
Indien alles vlot verloopt kunnen 
de bouwwerken aanvangen in het 
voorjaar van 2016.

Winkel jij in de COLRUYT ?

Kathleen 

Thoelen

Patrick Hermans voorzitter AGB: 
“Voor de bouw van een bijkomende 

moderne en functionele polyvalente 
sporthal op het Demerstrand heeft 
het gemeentebestuur meer dan 
2,5 miljoen euro vrijgemaakt. De 
ontwerper is ondertussen aangesteld 
en de eerste werkvergaderingen 
hebben reeds plaatsgevonden. Ook 
werden er ondertussen verschillende 
overlegmomenten georganiseerd 

tussen de sportclubs, sportraad 
en sportfunctionarissen. 

Hieruit is een voorontwerp 
ontstaan dat gedragen 
wordt door alle actoren. Het 
resultaat zal leiden tot een 
mooie turnaccommodatie 
met valkuil, een moderne 
zaal voor gevechtssporten, 
een krachthonk, ruimte voor 

balsporten, danslokaal, nieuwe 
kleedkamers en sanitaire 
ruimten. In totaal zal er meer dan 
1000m² aan sportinfrastructuur 

bijkomen.

 Indien alles goed 
verloopt zal het 
AGB zijn akkoord 
nog geven voor de 
zomervakantie. 

Hierna zal er via een 
openbare aanbesteding 

een aannemer aangesteld worden om 
de nieuwe sporthal te bouwen. De start 
van de werken wordt voorzien begin 
2016.”

Onlangs lieten 
de media ons 

weten dat de Vlaamse 
regering beslist 

heeft dat men 
als gemeente 
niet meer 
v e r p l i c h t 
is een 

gemeentelijke 
bibliotheek te 

hebben.     

Onze bibliotheek is meer dan een 
uitleenplaats voor boeken, het is ook 
een ontmoetingsplaats voor jong 
en oud.  “Hiertoe draagt zeker het 
ruime aanbod aan activiteiten bij en 
in dit aanbod wensen we te blijven 

investeren,” zegt Johny Iven, lid van 
de beheerscommissie van de bib. 
“De voorbijgaande jaren werd de 
collectie aanzienlijk aangevuld. Ook 
de komende jaren is het de bedoeling 
om deze collectie actueel te houden.”
“Dit werd trouwens zo opgenomen in 
de meerjarenplanning 2014-2019,” 
beaamt Miet Nelissen, schepen van 
cultuur en bibliotheek. 

AGB bouwt nieuwe SPORTHAL

Nieuwe sporthal

DemerstrandAnnelies Thewis

B i b l i o t h e e k  b l i j f t  o p e n !

Johny Iven
Blijven investeren 

in de bibliotheek

4
www.puur-diepenbeek.be ■ info@puur-diepenbeek.be
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