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Het jaar 2016 is ondertussen reeds 
goed gevorderd.

Dit jaar is toch wel een bijzonder,  
want PUUR-Diepenbeek bestaat vijf 
jaar.

Het was namelijk op de 
nieuwjaarsreceptie in 2011 dat de 
naam van onze partij werd bekend 
gemaakt.
De oprichters van toen hebben 
bergen werk verzet om dit project 
destijds op te starten.

In de aanloop naar de verkiezingen 
werd deze ‘harde kern’ uitgebreid 
met heel wat toffe mensen die nu nog 
steeds deel uitmaken van het 
PUUR-bestuur.

Ons ledenaantal is met de jaren ook 
zienderogen toegenomen.
Om al deze mensen te bedanken zal 
er in de zomer voor hen opnieuw een 
gratis leden barbecue georganiseerd 
worden.  
Meer info hierover vinden jullie 
verderop in onze krant.

Deze uitgave van onze PUUR-krant 
is ook een extra dik exemplaar, zoals 
u ongetwijfeld al heeft gemerkt.

Onze PUUR-barometer staat 
namelijk in de helft van de legislatuur 
2013-2018.  
We nemen dan ook even de tijd om 
terug te blikken op de realisaties die 
gebeurd zijn in de eerste drie jaren.

Natuurlijk houden we  er ook aan 
om u te informeren over nieuwe en 
lopende dossiers.

Daarom is het fijn om verder te 
werken met deze groep van

PUUR - DIEPENBEEK

Didier Croes
Voorzitter

Beste Diepenbekenaren

Ondertussen zijn we met dit bestuur 
meer dan drie jaar ver. Even achterom 
kijken mag, maar zelf kijk ik liefst naar 
de toekomst. 
Zoals jullie in deze krant kunnen 
lezen, liggen er nog heel wat 
uitdagingen voor ons. Al deze 
uitdagingen pakken we samen 
aan met onze coalitiepartners en 
proberen we allemaal tot een goed 
einde te brengen.

Ik kijk echt uit naar de start van de 
werken voor de nieuwe sporthal, 
maar tegelijkertijd zijn we al bezig 
met nieuwe plannen voor het voetbal 
op het Demerstrand. 

Ik ben van mening dat bij een 
nieuwe accommodatie ook een fusie 
hoort van beide ploegen. Alleen 
met vereende krachten kan in het 
huidige voetbal de kwaliteit voor het 
jeugdvoetbal gegarandeerd blijven.

Het is hartverscheurend om 
vast te stellen hoeveel 

zwerfvuil er langs de 
Diepenbeekse 

wegen ligt.

Enkele weken geleden hebben tal 
van verenigingen mee gedaan aan 
de zwerfvuilactie van Limburg.net om 
zo onze gemeente weer een beetje 
proper te krijgen. 

Aan al deze mensen maar ook aan 
de individuele vrijwilligers die hun 
buurt proper houden een dikke dank 
u wel. 

Hebben jullie zelf nog betaalbare 
ideeën om onze gemeente nog 
mooier en/of leefbaarder te maken, 
stuur dan een mailtje naar: 
info@puur-diepenbeek.be

Veel leesgenot!

Patrick Hermans
Burgemeester

   Wat willen we nog realiseren ?

 » OC Lutselus   blz 2
 » Kasseien centrum  blz 2
 » Demerstrand  blz 3
 » Ouderenzorg  blz 3
 » Pleintjes opwaarderen blz 4
 » Winkelcentrum  blz 4
 » Bijkomende randparkings blz 4
 » Verkeerslichten N76  blz 4

zetelt in OCMW-raad 

Kathleen legde in januari de eed 
af als OCMW-raadslid. 
Ze volgt hiermee Annelies Thewis op.

Kathleen groeide op op het Crijt maar 
woont ondertussen al 8 jaar in de 
Vlierstraat. Ze woont er samen met 
haar man Tim Cupers en dochtertje 
Lore.
In haar vrije tijd houdt ze van dansen 
en is ze actief in verschillende 
verenigingen.
Na haar lerarenopleiding ging ze aan 
de slag in viio Borgloon. 
Daar is ze leerlingenbegeleidster en 
werkt ze op het secretariaat. 
Op school is Kathleen erg bekommerd 
om het welzijn van haar leerlingen. 

Met deze ingesteldheid start ze ook in 
de OCMW-raad: 

samen werken aan het welzijn van 
de Diepenbekenaar.

Kathleen Thoelen
OCMW-raadslid

Kathleen Thoelen

PUUR Agenda

 ) 10,11,17,18 juni 
: belastingservic

e

 )4 juli : jaarmarkt

 ) 14 augustus : leden BBQ

   zaal Terlogt

 )20 november : eetdag 

   GC ‘de Plak’

 ) 13 december : algemene

  ledenvergaderin
g

  Bergheem

PUUR PRIKBORD

LID worden? ) 10 euro per jaar )allerhande voordelen ) regelmatige infoSecretariaatDorpheidestraat 6Diepenbeekwww.puur-diepenbeek.beinfo@puur-diepenbeek.be

Wat is reeds gerealiseerd ?

 » Veilig in het verkeer  blz 5
 » Parkeerbeleid  blz 6
 » Cultuur / Zalen  blz 6
 » Wegeniswerken  blz 7
 » Overlast / Sensibilisering blz 8
 » Seniorenhuisvesting  blz 8
 » Bedrijvigheid   blz 8
 » Demerstrand  blz 8



N O G  T E  R E A L I S E R E N

De ontwerper voorziet een polyvalente zaal in het 
ontmoetingscentrum van Lutselus, goed voor 

200 zitplaatsen of 400 staanplaatsen.

In de uiteindelijke constructie van de zaal zal 
veel aandacht besteed worden aan een goede 
geluidsisolatie naar de buren, een goede ventilatie 
en akoestiek.

Er is ook een gebedsruimte voorzien die plaats 
biedt voor 50 personen. Tussen de zaal en de 
gebedsruimte zijn 2 vergaderlokalen ingetekend. 
De twee vergaderlokalen zijn samen goed voor 100 
zitplaatsen. Ze zijn afgeschermd door een mobiele 
wand. Wanneer die wand wordt opengezet kunnen 
de vergaderlokalen toegevoegd worden aan de 
polyvalente zaal of aan de gebedsruimte. 
Deze twee lokalen kunnen zowel door de 
verenigingen als door de parochie worden gebruikt.

Vóór het nieuwe gebouw wordt een plein aangelegd 
richting schoolgebouwen. De inrichting van dit plein 
zal een vertragend effect hebben op het lokale 
verkeer, wat de leefbaarheid van de schoolomgeving 
flink zal verbeteren.

N i e u w b o u w  O n t m o e t i n g s c e n t r u m   L u t s e l u s

In de vorige versie van onze PUUR-krant   
hebben wij aangekondigd actie te ondernemen 

tegen de onveilige toestand van de kasseien 
voor fietsers aan het gemeentehuis. 

Op aandringen van burgemeester Patrick 
Hermans heeft Agentschap Wegen en Verkeer 
Limburg (AWV) beslist om als proef een gedeelte 
van de kasseien in de doortocht op te vullen met 
een hydraulische voegmortel zodat de kasseien 
meer egaal worden en de diepe voegen tussen 
de kasseien voor de fietsers minder gevaarlijk 
worden. 

Burgemeester Patrick Hermans: “Dit is een 
initiatief in de goede richting maar wij vermoeden 
dat dit geen duurzame oplossing zal zijn. De kans 
dat het voegvulsel in de toekomst zal loskomen 
is naar onze mening zeer groot. 

Om die reden zullen wij spoedig opnieuw 
aandringen voor een meer duurzame oplossing. 
Dit lijkt ons alleen mogelijk als de huidige bolle 
kasseien worden verwijderd en vervangen 
worden door vlakke kasseien. 

De bolle kasseien vervangen door bijvoorbeeld 
een asfaltverharding of klinkerverharding, ziet 
AWV niet zitten. “Als dat gebeurt, zal de snelheid 
van het verkeer immers opnieuw sterk omhoog 
gaan, wat de verkeersveiligheid in het gedrang 
brengt”, aldus AWV Limburg.

K A S S E I E N

o p v u l l e n ?
v e r v a n g e n ?

Het college van burgemeester 
en schepenen vindt de 

locatie van een nieuw ziekenhuis 
op de universiteitscampus in 
Diepenbeek nog altijd de meest 
geschikte locatie.

Het nieuwe ziekenhuis zou er 
perfect gelegen zijn, vlakbij de 
opleiding geneeskunde aan 
de campus van Diepenbeek. 
Bovendien biedt deze locatie 
uitstekende troeven op het vlak 
van bereikbaarheid.

Het nieuwe ziekenhuis zou zowel 
met het openbaar vervoer als met 
de auto makkelijk bereikbaar zijn.
Als lijn 1 van de sneltramverbinding 
is gerealiseerd, kan je met de tram 
als het ware aan het ziekenhuis 

afstappen. Via de N 702 is de 
zone perfect bereikbaar met de 
auto, zowel vanuit Hasselt als 
Genk. 

De beslissing over de locatie van 
het nieuwe ziekenhuis zal binnen 
enkele weken worden genomen.

B l i j v e n  i j v e r e n  v o o r  Z I E K E N H U I S

De infrastructuur in de Sint-Janswijk voldoet niet meer aan de noden en is 
dringend aan vernieuwing toe. 

De werken zullen plaatsvinden in de Kloosterstraat (vanaf de Kerklaan 
tot de Wijkstraat), Sint-Janslaan, Meidoornlaan, Rozenlaan, Kerklaan, 
Weenderikstraat en de Toekomststraat (tussen Kerklaan en Sint-Janslaan). 

De werken met de vernieuwing van het wegdek, de voetpaden en de riolering 
zullen eind 2016, begin 2017 starten.

S i n t - J a n s w i j k
De meeste straatnaamborden 

in onze gemeente zijn aan 
vervanging toe. De verkeersdienst 
heeft een nieuw type straatnaambord 
ontworpen met een meer moderne 
look, dat eenvoudig te monteren valt op 
de huidige palen.  Ook de stickers met 
de straatnaam zijn  gemoderniseerd. 

Het wapenschild en de vlag van 
Diepenbeek blijven we wel zien.

De eerste borden werden afgelopen 
maand geplaatst. Vermits er in 
Diepenbeek 213 straten zijn, kan het 
dus nog wel even duren vooraleer alle 
nieuwe borden geplaatst zijn. 
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Voorontwerp:gezien 
vanaf tennisvelden

In Diepenbeek is de vraag naar een nieuwe 
overdekte sportinfrastructuur groot. De huidige 

infrastructuur op het Demerstrand vertoont immers 
almaar meer gebreken. 

De ontwerper legt momenteel de laatste hand aan 
een definitief ontwerp. Het is de bedoeling om na de 
zomervakantie een aannemer aan te stellen voor de 
uitvoering van de werken. 

In het project is een multifunctionele sportzaal 
voor allerhande sporten (met daarbij ook vaste 
turntoestellen) voorzien, een zaal voor verdedigings- 
en gevechtssporten met daarin plaats voor een 
krachthonk, een ruime zaal voor danssporten en 
nieuwe sanitaire voorzieningen en kleedkamers. 

De bouwwerken starten in de tweede helft van 2016 
zodat de nieuwe sportzaal kan openen in het najaar 

van 2017. Het gemeentebestuur heeft voor dit project 
2,75 miljoen euro vrijgemaakt.

Het Demerstrand, onder beheer van het autonoom 
gemeentebedrijf, heeft de laatste jaren een 

echte metamorfose ondergaan en is in positieve 
zin geëvolueerd.  Maar voor PUUR-Diepenbeek 
moet het plaatje nog verder afgewerkt worden.  

De vijver die er momenteel wat verwaarloosd bij ligt 
wensen wij om te vormen tot een mooie visvijver. 

Ook de voetbalvelden aan de kant van de 
Waardestraat moeten heraangelegd worden met in 
het midden een nieuwe accommodatie. 

Een kantine, voldoende kleedkamers en bergruimte 
waar zowel voetbal als atletiek kunnen gebruik van 
maken. 
Wij zien beide voetbalclubs dit gebruiken en dit het 
liefst als fusieclub. Eén voetbalclub in Diepenbeek 
is volgens ons de toekomst en dit vooral om alle 
jeugdspelers van Diepenbeek de nodige kansen te 
kunnen bieden.

Patrick Hermans: 

“Niet alleen als voorzitter 
van het autonoom 
gemeentebedrijf zie ik het 
potentieel waarover het 
Demerstrand beschikt maar 
ook als fervente sporter 
geniet ik bij elke training van 
de pracht van dit gebied.

T o e k o m s t

S p o r t h a l

Oude sporthal met bijgebouwen

ZORGELOOS OUDER WORDEN IN DIEPENBEEKZORGELOOS OUDER WORDEN IN DIEPENBEEK

S P O R T E N  O P  H E T  D E M E R S T R A N DS P O R T E N  O P  H E T  D E M E R S T R A N D

De provincie doet goed onderzoek naar de behoefte aan ouderenzorg in de 
Limburgse gemeenten. Deze onderzoeken worden op de voet gevolgd door 

de OCMW-raadsleden van PUUR, Paula Goffinghs, Peter Latet en Kathleen 
Thoelen.
Uit die studie blijkt dat Diepenbeek een heel goed uitgebouwde thuiszorg 
heeft, maar onvoldoende opvang in woonzorgcentra - de vroegere rustoorden. 
Diepenbeek heeft maar één goed uitgebouwd woonzorgcentrum, en dat is ‘De 
Visserij’ in Lutselus. Dat woonzorgcentrum telt 85 plaatsen. 
Een privé-initiatief voorziet nog 118 bijkomende plaatsen op 2 locaties in 
Diepenbeek. Om aan de vraag te voldoen zouden tegen 2030 nog 90 plaatsen 
in een woonzorgcentrum bijkomend nodig zijn.

PUUR wil investeren in de ouderenzorg, want tegen 2030 zal 1 op 4 
Diepenbekenaren een 65-plusser zijn. Niet alleen het aantal 65-plussers zal fel 
toenemen, maar ook het aantal 80-plussers. De vraag naar ouderenzorg zal in 
de toekomst almaar belangrijker worden.
Oudere mensen willen natuurlijk altijd zo lang mogelijk thuis blijven. Daarom 
moet onze aandacht in de eerste plaats uitgaan naar een goede ondersteuning 
van de mantelzorg en een verdere uitbouw van de gezinszorg: poetshulp, 
maaltijdbezorging en verpleeghulp. 
Via nachtopvang, dagverzorging en kortverblijf kunnen de oudere mensen er 
dan uiteindelijk voor kiezen om in een woonzorgcentrum opgenomen te worden. 
De oude gebouwen van het vroegere rustoord ‘De Visserij’ staan al een tijdje 
leeg te verkommeren. De OCMW-raad onderzoekt nu welke mogelijkheden 
dit terrein, na afbraak van de gebouwen, biedt. Misschien kunnen we hier een 
verdere uitbouw doen van dag- en nachtopvang en kortverblijf. Op deze manier 
kunnen we een uitgebreid ouderenzorgaanbod bieden op één plaats. 
Voor de verdere uitbouw hiervan zullen gemeente en OCMW moeten 
samenwerken met private partners. 

In 2011 werd de nieuwbouw van woonzorgcentrum ‘De Visserij’ in gebruik 
genomen. Er werden in 2013 ook tal van renovaties uitgevoerd aan het 
bestaande gedeelte. We beschikken hierdoor in Diepenbeek over een modern 
en goed uitgerust rustoord waar we de bewoners een goede thuis en verzorging 
kunnen bieden. 
Gezien de vergrijzing van de bevolking is ouderenzorg voor ons een 
aandachtspunt. Daarom blijven we de komende jaren investeren in ons 
woonzorgcentrum.
Zo zal in 2017 gestart worden met de bouw van een nieuwe keuken die voldoet 
aan de nieuwste normen. Het keukenteam van ‘De Visserij’ heeft samen met de 
architect een ontwerp uitgewerkt dat voldoet aan de noden. In de loop van dit 
jaar zal een aannemer aangesteld worden. 

B e l e i d s p l a n  v o o r  o u d e r e n z o r g Nieuwe keuken voor ‘De Visserij’
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Verkeerslichten aan kruispunt 
Katteweidelaan-Verbindingslaan

Op aandringen van 
burgemeester Patrick 
Hermans komen er tegen de 

maand september van dit jaar 
verkeerslichten aan het kruispunt 
van de Katteweidelaan met de 
Verbindingslaan.
Tussen juli 2010 en juli 2015 

gebeurden er op dit gevaarlijk 
kruispunt maar liefst 24 

ongevallen, waarvan 1 dodelijk 
en 5 met zwaar gewonden. 
Bij deze ongevallen waren 

er 5 zwakke weggebruikers 
betrokken. Zij zijn op dit kruispunt 
immers niet afgeschermd van het 

autoverkeer.

Het gemeentebestuur wil het centrum inrichten als 
een gezellige ontmoetingsruimte. Eén van de
trekpleisters wordt daarbij het Stroobandersplein, 
dat een fijne plek moet worden om er te vertoeven 
en waar regelmatig evenementen kunnen doorgaan. 

Ook het Schoverikplein moet ten volle zijn pleinfunctie 
kunnen vervullen.

Beide pleinen moeten de verbinding vormen tussen de 
stationsomgeving en gemeenschapscentrum “de Plak”. 
In 2016 zullen de plannen voor de herinrichting van 
beide pleinen vorm krijgen. 

Eerst wordt bekeken wat er structureel moet 
veranderen aan het pleintje om het meer een 
pleinfunctie te geven. Het overleg daarover is al 
opgestart. Mogelijk kan de technische dienst dit jaar 
al wat werken aan het plein uitvoeren.

Opwaardering Stroobandersplein en Schoverikplein

In de vorige editie van onze PUUR-krant hebben 
we verwezen naar de mogelijke komst van 
Colruyt naar Diepenbeek. 

De gemeenteraad nam de nodige beslissingen 
om het bouwen van een vestiging mogelijk te 
maken in het gebied tussen de Molenstraat, 
Grendelbaan, N76 en de spoorlijn. 

Intussen heeft Colruyt een bouwvergunning 
aangevraagd. Dit betekent dat de winkel in 2017 
zou kunnen opengaan. 

Ketens Action, Zeeman en Kruidvat vroegen 
ondertussen een socio-economische vergunning 
aan om zich bijkomend te vestigen in dit gebied. 

Na inspectie van de bestaande speeltoestellen 
aan de speelterreinen van buurthuis de Kei en 

aan de lagere school/Chirolokalen van Rooierheide 
was het duidelijk dat de speeltoestellen op beide 
locaties aan vervanging toe zijn. 

Schepen van jeugd Suzy Wolfs: “We hebben heel leuke 
ontwerpen ontvangen.  Hieruit werd het leukste ontwerp 
gekozen en ook onze jeugdraad was super enthousiast 
hierover.  Lang gaan jullie niet moeten wachten want de 
werken staan gepland voor april 2016.”

Vernieuwing speeltuinen 

Chiro-Rooierheide en buur thuis de Kei

Het is de bedoeling van het gemeentebestuur 
om de Nanofstraat her in te richten, waarbij het 
tweerichtingsverkeer opnieuw wordt ingevoerd. 
Door het eenrichtingsverkeer in te voeren werd het 
verkeer afgeleid via de Dokter J. Grouwelsstraat, 
die daar niet op voorzien is. Vandaar dat er terug 
voor tweerichtingsverkeer wordt geopteerd. Maar 
dan zullen een aantal parkeerplaatsen langs de 
Nanofstraat moeten verdwijnen. Met de aanleg 
van een nieuwe randparking wordt dit probleem 
opgelost. Zolang die randparking er nog niet is, blijft 
het éénrichtingsverkeer toch in voege.

Parking Nanofstraat
Het gemeentebestuur gaat in 2016 werk maken van 
een nieuwe randparking aan de Nanofstraat. De 
procedures voor de aankoop van de noodzakelijke 
gronden voor die parking worden verder gezet, 
zodat de werken spoedig kunnen beginnen. De 
nieuwe polyvalente zaal op de Servaassite, met een 
capaciteit van 400 mensen, is intussen afgewerkt. 
Dit betekent dat we op heel korte termijn ook een 
nieuwe, grote parking in het centrum nodig zullen 
hebben.

Parking aan de Loep
Na overleg met school De Loep werd beslist om in 
2016 een nieuwe randparking aan te leggen voor 
langparkeerders in het centrum, waar gratis kan 
geparkeerd worden.
School De Loep en het gemeentebestuur gaan 
die parking in de Toekomststraat aanleggen op 
een perceel rechts van de sporthal van de school. 

Deze parking is in de eerste plaats bedoeld voor de 
school. De verenigingen die gebruik maken van de 
infrastructuur van de school, kunnen op dit perceel 
parkeren, waardoor de overlast langs de straat 
(parkeren voor inritten, …) moet verdwijnen. 

De parking krijgt ook een openbaar karakter.
Omdat de wandelafstand van deze nieuwe parking 
tot aan het Marktplein maar 350 meter bedraagt, is 
deze parking bijvoorbeeld perfect geschikt wanneer 
er een evenement in het centrum plaatsvindt.

Vernieuwing NanofstraatBijkomende randparkings 
voor het centrum

Voor het literair café op de Servaassite blijft het 
gemeentebestuur op zoek naar een uitbater.  
Om deze gezellige ontmoetingsruimte beter 
aan te kleden investeert de gemeente 
zelf in de inrichting van het café zodat de 
toekomstige uitbater deze kosten niet zelf 
moet dragen.

Inrichten literair café

De huidige factuur van Limburg.net bestaat uit twee 
delen. 
Enerzijds de gezinskost, die bestaat uit de 
basisdienstverlening ongeacht de samenstelling 
van het gezin. Met dit bedrag worden de kosten 
betaald van de organisatie en inzameling 
van ons afval.
Anderzijds is er het bedrag voor het 
‘tegoed huisvuilzakken’, waarmee de 
verwerking van het huisvuil wordt betaald. 
Dit tegoed wordt berekend in functie van de 
samenstelling van het gezin op 1 januari.
Limburg.net spreekt voor dit laatste over ‘de 
vervuiler betaalt’. 

Dit is naar onze mening niet correct. 
Gezinnen of alleenstaanden die elk jaar grote 
inspanningen leveren om goed te sorteren 

en jaarlijks een aantal vuilniszakken over hebben, 
worden niet beloond voor hun inspanning, 

maar financieel wel gestraft. Zij zijn namelijk 
verplicht een minimum aan huisvuilzakken 

af te nemen van Limburg.net, hoewel 
zij die vuilniszakken niet nodig 
hebben.

Als PUUR willen wij af van 
deze manier van werken en de 
inwoners weer zoals vroeger de 
nodige zakken laten aankopen 
via de winkels in onze gemeente. 
Iedereen koopt dan het aantal 
zakken dat hij of zij nodig heeft.

De komende weken zal hierover 
een beslissing worden genomen.

Ve r v u i l e r  b e t a a l t  ?

speeltuin de Kei nog te vervangen speeltuin chiro Rooierheide in opbouw
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R E E D S  G E R E A L I S E E R D

De school, de lokale politie en de 
gemeente Diepenbeek hebben in 
2013 een plan opgemaakt om de 
schoolomgeving verkeersveiliger te 
maken.

De centrale ingang van de parking van 
het Demerstrand werd afgesloten. 

In de plaats hiervan kwamen er aan 
beide kanten van de parking in- en 
uitritten. 
Het gedeelte van de Stationsstraat 
tussen de twee in- en uitritten is door 
deze ingreep minder druk geworden, 
wat ten goede komt aan de veiligheid 
van de leerlingen.

In het voorjaar van 2015 werden een 
aantal fietspaden die deel uit maken 
van het toeristisch fietsroutenetwerk 
van de provincie Limburg hersteld.

Zo werd het fietspad langs de 
Kaatsbeek (tussen de Onderwijslaan 

en de Zandstraat) overlaagd in 
steenslag. 

Tegen de grens met Kortessem 
werd ook een gedeelte van de 
Netelbroekstraat bij knooppunt 138 
overlaagd in asfalt.

In afwachting van een nieuw 
afrittencomplex heeft het Agentschap 
Wegen en Verkeer na overleg met 
de gemeente Diepenbeek met kleine 
ingrepen de toestand verbeterd. 

De verkeerslichten zijn nu zo 
geprogrammeerd dat de “groentijden” 
optimaal benut worden.
Er werd een tweede afslagstrook 

aangebracht richting Diepenbeek 
om te vermijden dat auto’s moeten 
aanschuiven vanaf de snelweg zoals 
dat eerder vaak het geval was.
Ook werden de voorsorteerstroken 
op de brug, voor wie de autosnelweg 
wil oprijden, verlengd zodat het 
verkeer dat rechtdoor moet richting 
Kortessem en Genk vlotter door kan 
rijden.

Reeds jaren wordt er door het gemeentebestuur maar ook door inwoners gevraagd om op verschillende 
plaatsen op de N2 in het centrum een zebrapad aan te leggen. 
Een terechte vraag, maar Agentschap Wegen en Verkeer  (AWV) wenste er niet op in te gaan. 

Maar hun mening is veranderd. 
Aan het kruispunt van de N2 met de 
Dr. J. Grouwelsstraat en de Spoorstraat 
zullen 2 zebrapaden komen. 

Een grote vooruitgang voor heel wat 
jongeren die die de drukke Kapelstraat 
dagelijks moeten kruisen om naar 
school gaan of voor de gebruikers van 
de bushalte. 

Opnieuw een beslissing die Diepenbeek 
weer wat verkeersveiliger maakt. Wij 
blijven aandringen bij AWV om ook 
op andere locaties zebrapaden aan te 
leggen.

Bij de start van het 
nieuwe schooljaar 2015 
zagen we de vrolijke 
Julie palen verschijnen 
aan de kleuterschool op 
RozendaaI, het schooltje 
aan het Bergheem en in 
de Paanhuisstraat, aan 
de achteringang van de 
gemeenteschool. 

Julie palen zijn vrolijk 
en opvallend gekleurd 

straatmeubilair. 

Weggebruikers kunnen door de 
palen van een afstand zien dat ze 
een schoolzone naderen en hun 
snelheid verminderen.
Ondertussen zijn alle scholen 
voorzien van deze palen.

Herinrichting omgeving Provinciale School Verbeteren toeristische fietspaden

Aanpassing op- en afrittencomplex E313 J u l i e p a l e n 

Diepenbeek beschikt over vijf digitale 
snelheidsborden. 
Bedoeling van 
deze borden is om 
bestuurders attent 
te maken op de 
s n e l h e i d s l i m i e t e n 
en om overdreven 
snelheid in te dijken. 

De informatie die de 
borden geven, kan 
voorgeprogrammeerd 
worden. Het zijn 
bovendien mobiele 
borden. 

Dat maakt dat er gefocust kan worden 
op verschillende aandachtspunten en 
doelgroepen.
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SnelheidsmetersZ e b r a p a d e n  i n  h e t  c e n t r u m 

hier worden in mei zebrapaden aangelegd

V E I L I G  I N  H E T  V E R K E E RV E I L I G  I N  H E T  V E R K E E R



P A R K E E R B E L E I DP A R K E E R B E L E I D

Sinds de invoering van de blauwe zone kun je makkelijk 
een parkeerplaats vinden in het centrum in Diepenbeek. 
Vroeger was er te weinig ruimte voor kort parkeren, om 
bijvoorbeeld boodschappen te doen. 
Dat had ook nadelen voor de 60 handelszaken in het 
centrum.

Blauwe zone Aanleg randparkings

WelzijnsparkingAanpak parkeerprobleem Patersplein
Op het Patersplein werd een minimum aan belijning aangebracht om tot meer 
duidelijkheid te komen  voor het parkeren. 
Het parkeren verloopt nu geordend en het aantal parkeerplaatsen is door de 
belijning toegenomen.

Voor de invoering van de blauwe zone heeft het bestuur een 200-tal nieuwe 
parkeerplaatsen voor langparkeerders ingericht aan het seniorenhuis, het 
station en op een nieuwe parking in de Kogelstraat. 
Uit tellingen bleek namelijk dat de parkeerplaatsen in het centrum werden 
ingenomen door langparkeerders. 
Door de invoering van de blauwe zone parkeren de langparkeerders nu op de 
randparkings, waar ze een hele dag gratis kunnen staan.

Zowel woonzorgcentrum ‘De Visserij’, Tandem, alsook Sint-Gerardus hadden 
nood aan extra  parkeergelegenheid.  Daarom heeft de gemeente een nieuwe 
grote parking aangelegd op de Welzijnscampus in de O.L.-Vrouwstraat, goed 
voor 128 geordende parkeerplaatsen.

CULTUUR / ZALEN EN INFRASTRUCTUURCULTUUR / ZALEN EN INFRASTRUCTUUR

De werken aan het nieuwe 
gemeenschapscentrum ‘de Plak’ aan 
het Servaasplein werden in 2015 
voltooid. 
Na fase 1 (foyer, literair café en drie 
vergaderlokalen) werd ook fase 2 
voltooid.
Fase 2 hield onder meer in dat er een 
grote nieuwe polyvalente zaal kwam, 
die de oude Gildezaal vervangt, en 
een tentoonstellingsruimte.
Het literair café zal tegen september 

verder aangekleed worden. 
Ondertussen hebben de eerste 
optredens in “de Plak” al 
plaatsgevonden.

Op de Servaassite werden door 
onze privépartner ook eigentijdse 
en aangename woongelegenheden 
gerealiseerd, en dit rond een 
verkeersvrij en groen binnenplein. De 
bewoners hebben parkeergelegenheid 
in de parking onder dit binnenplein.

S E R V A A S S I T E

Tegenwoordig kan je enkel nog een zaal 
boeken via de zaalmedewerker of online.
Het direct contact met de zaalmedewerker 
levert vele voordelen op. Als je naar de 
zitdag gaat, kan je de zaal bekijken 
en afspraken maken over het 
gebruik van tafels en stoelen, de 
keuken, enz. 
De zaalmedewerker brengt, als de 
zaal vrij is op het gevraagde tijdstip, 
je boeking in orde en kan op alle 
vragen een antwoord geven. 
Tevens moet men geen waarborg 
meer betalen bij het huren van 
een zaal voor bijvoorbeeld de 
organisatie van een fuif of een 
restaurantdag. 

Daarmee werd een dubbel doel bereikt: 
een vereenvoudiging van de administratie 
en geen onnodige kosten vooraf voor de 
organisator.

Eenvoudiger huren van zalen – zonder waarborg

Hierdoor kunnen 
de verenigingen de 
verhoging van de 
tarieven grotendeels 
recupereren, tot een 
maximum van 400 
euro per jaar per 
vereniging.

Het subsidiebudget voor de socio-culturele verenigingen werd 
verhoogd van 16 000 euro  naar maar liefst  27 000 euro. 
In een gewijzigd subsidiereglement werd naast de werkings-
en projectsubsidies ook een onderdeel infrastructuursubsidie 
opgenomen.

Verhoging subsidies
culturele verenigingen
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WEGENISWERKEN EN AANPLANTINGENWEGENISWERKEN EN AANPLANTINGEN

In Lutselus werd in 2013 het laatste gedeelte van de Onderwijslaan vernieuwd. 
Over 1,7 kilometer werden zowel de bestrating, stoepen als riolering aangepakt. 
Ook de aanpalende Leliestraat werd in de werken opgenomen.

Aanleg Onderwijslaan

Kasseien Brugstraat opgebroken

Verhoging budget voor onderhoud van wegen

De Kogelstraat, gelegen midden in het centrum werd volledig in een nieuw 
kleedje gestoken. Een gescheiden rioleringsstelsel en een in klinkers 
uitgevoerd nieuw wegdek met stoepen en de nodige parkeerplaatsen werden 
aangelegd. Bovendien werd de straat voorzien van het nodige groen en 
afgewerkt met mooi straatmeubilair.

Kogelstraat

De gemeente Diepenbeek heeft zelf een verbindingsweg aangelegd voor alle 
verkeer tussen de Ginderoverstraat en de campus, aan het Wetenschapspark 
ter hoogte van de Campuslaan. 
De nieuwe verbindingsweg zorgt vanuit Rooierheide voor een betere en kortere 
verbinding voor het verkeer dat naar Hasselt wil.

Onze gemeente schenkt veel 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 en de Paul 
Piperslaan. Telkens werd hierbij uitgegaan van het principe: “bomen planten 
waar kan en kappen waar nodig ”. 

Verbindingsweg Ginderoverstraat – Campus

Kappen en aanplanten bomen 

In het najaar van 2015 werden de kasseien in de Brugstraat opgebroken.
De kasseien waren moeilijk te onderhouden en waren overgroeid door het 
onkruid. Er werd een nieuwe betonnen kantstrook geplaatst en een nieuwe 
verharding in asfalt aangelegd.

Het gemeentebestuur voorziet deze legislatuur jaarlijks 250 000 euro voor het 
onderhoud van wegen. Voor 2015 werd het bedrag zelfs opgetrokken tot 
350 000 euro. 
Zo werd het gedeelte van de Hovenstraat dat in minder goede staat was 
overlaagd en ook een stukje van de Mortelstraat.

Geen belastingsverhoging ondanks 
financiële toestand gemeente

Communiceren met bevolking (2020)

In 2013, met de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus, werd een 
grondige analyse gemaakt van de gemeentelijke financiën. 
Zoals bij alle gemeentebesturen was dit geen gemakkelijke oefening en 
moest er ernstig gesaneerd worden. 
Ondanks de moeilijke financiële toestand blijven de gemeentebelastingen en 
de onroerende voorheffing op hetzelfde niveau als vroeger.

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan communicatie met de bevolking. 
Zo werden in 2014 de infoavonden ‘Diepenbeek 2020’ georganiseerd. 
Hierbij kregen de burgers toelichting bij de initiatieven die gepland zijn voor 
de volgende jaren.
Ze kregen uitleg bij dossiers, specifiek per wijk of buurt waar de informatieavond 
plaatsvond. Deze dossiers handelden over mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
openbare werken, infrastructuur, enz.

FINANCIENFINANCIEN COMMUNICATIECOMMUNICATIE
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Medio 2016 zijn 21 éénslaapkamer-
appartementen klaar voor verhuring in het 
project “Het Station” (gelegen aan de 
Stationsstraat naast het seniorenhuis) van 
de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij.
Deze appartementen worden bij 
voorrang toegewezen aan 65-plussers uit 
Diepenbeek. 
Het naastliggende project “Het Spoor” 
(gelegen in de Spoorstraat) van de HHM 
is klaar. 
De huurders zijn gekend en ontvingen 
eind oktober 2015 de sleutels.

OV E R L A S T  E N  S E N S I B I L I S E R I N GOV E R L A S T  E N  S E N S I B I L I S E R I N G

De aankoop van 5 verplaatsbare 
camera’s mag een groot succes 
genoemd worden. 
Onmiddellijk na het plaatsen van 
de camera’s werden de eerste 
sluikstorters gevat. 

De camera’s worden ook ingezet 
bij evenementen voor de bestrijding 
van het vandalisme en in de 
toekomst ook om het probleem van 
de hondenpoep aan te pakken. 

Verplaatsbare 
camera’s 

Oprichting eerste 
BIN op het Crijt

Akkoord over 
praesesverkiezingen

Omdat de recente 
sensibiliseringscampagne 
“Samen houden we het 
Lutselusplein proper” 
geen direct resultaat 
had opgeleverd, werden 
verplaatsbare camera’s 
geplaatst op het 
Lutselusplein. Dit leverde 
onmiddellijk resultaat op. 
Na een half uur werden al 
de eerste beelden gemaakt 
van een overtreder. 

Oplossing afvalprobleem Lutselusplein

Regelmatig waren er klachten van de 
bewoners van de Kloosterstraat, die tegenover 
de ingang van het jeugdhuis wonen, over 
geluidsoverlast veroorzaakt door feestende 
jongeren in de Heizoe. 
De ingang werd verplaatst naar de achterkant 
van de jeugdlokalen, waar een beperkte 
uitbreiding is gebeurd van zowat 18 m2, met 
een sas. 
De geluidshinder is door het bouwen van het 
sas beperkt tot een minimum.

Samen met zo’n twintig andere 
Vlaamse gemeenten heeft de 
gemeente Diepenbeek voorbije 
zomer jongeren ingezet om na te 
gaan of cafébazen alcohol verkopen 
aan wie te jong is. Dit gebeurde in 
een proefproject van de Vereniging 
voor Alcohol- en Drugbestrijding 
(VAD).
Jongeren drinken beter geen 
alcohol op te jonge leeftijd. Ze 
zijn gevoeliger voor de effecten 
en kunnen er minder goed mee 
omgaan dan volwassenen.

Verbouwing Heizoe 
i.v.m. geluidsoverlast

Café-uitbaters gesensibiliseerd om geen 
alcohol te schenken aan wie te jong is

Een BIN is een gestructureerd 
samenwerkingsverband tussen de 
burgers in een bepaalde buurt en de 
lokale politie. 
De leden van het BIN bellen de politie 
wanneer zij iets verdachts zien rond hun 
huis of in de straat, op het nummer 101.

Begin december 2015 werd het BIN-Crijt 
officieel boven de doopvont gehouden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft na overleg met de 
afgevaardigden van de studentenverenigingen en de buurt, de politie 
en de verschillende onderwijsinstellingen een akkoord bereikt over het 
verloop van de praesesverkiezingen dit jaar in Diepenbeek.
De studenten behouden 
de door hun gevraagde 
m i n i m u m p e r i o d e 
van vier weken 
praesesverkiezingen, 
maar er zal maar één 
keer per week een fuif 
georganiseerd worden die 
tot 2:00 uur mag duren. 
De andere dagen stopt de 
muziek om 24:00 uur.

S E N I O R E N H U I S V E S T I N GS E N I O R E N H U I S V E S T I N G

www.puur-diepenbeek.be ■ info@puur-diepenbeek.be
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De voorbije jaren werd tegenover de Jaga de nieuwe KMO-zone Dorpsveld II 
aangelegd. 

Ondertussen zijn al 15 van 
de 22 percelen verkocht en 
is er heel wat bedrijvigheid 
gekomen bij het optrekken 
van de eerste gebouwen. 
Voor de volledige KMO-zone 
rekenen we op een 100-tal 
nieuwe arbeidsplaatsen.

B E D R I J V I G H E I DB E D R I J V I G H E I D
Realisatie Dorpsveld II

In juli 2013 opende de 
nieuwe speeltuin aan het 

Demerstrand. De speeltuin is een uitdagend en 
creatief, avontuurlijk en vernieuwend speellandschap, 
waar kinderen zich kunnen uitleven en ravotten.
Het is dus geen doorsnee speeltuin die er snel 
saai uitziet en oninteressant wordt voor de 
kinderen. In 2014 werd er nog een 
speeltoestel voor de allerkleinsten bij 
geplaatst.
Centraal over het terrein loopt een 
houten steiger die het geheel van binnenuit toegankelijk maakt voor 
rolstoelgebruikers, buggy´s en looprekken.

In augustus 2015 is op een gedeelte van het 
oude atletiekterrein op het Demerstrand een 

hondenweide geopend. Hier hebben de hondeneigenaars de mogelijkheid  
om hun hond eens vrij te laten lopen op een stukje grond zonder 

belemmering van de leiband. In maart 2016 vond er een eerste 
evaluatie plaats. In het algemeen werd de hondenweide positief 

geëvalueerd. De weide wordt goed gebruikt. Het merendeel van 
de hondeneigenaars ruimt de hondenpoep van zijn viervoeter op. 
Het kleine percentage dat zich niet houdt aan de regels moet 
gesensibiliseerd worden. 
Naar infrastructuur zal er voor de veiligheid een sas gebouwd 
worden aan de ingang, zodat bij het binnenkomen de aanwezige 
honden niet naar buiten kunnen glippen. Uit de evaluatie bleek 

ook dat er tijdens de winter nood is aan verlichting. Deze werd in 
de maand maart al aangebracht.

D E M E R S T R A N DD E M E R S T R A N D
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