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DE KRANT VAN PUUR DIEPENBEEK

Het zal u als trouwe lezer van ons 
krantje misschien wel verbazen 
dat ik hier al op de eerste bladzijde 
een plaats krijg. Maar onze vorige 
voorzitter Didier Croes is in oktober 
2016 om persoonlijke redenen uit 
Diepenbeek vertrokken. En dan heeft 
het bestuur van PUUR beslist om 
mij als waarnemend voorzitter aan 
te stellen. Ik zal mijn best doen om 
het goede werk dat in het verleden is 
verricht, verder te zetten. 

Ik ben in de eerste plaats heel blij dat 
ik u al dadelijk zes nieuwe mensen kan 
voorstellen die de laatste maanden 
bij onze partij, PUUR-Diepenbeek, 
zijn gekomen. Zoals u op de laatste 
bladzijde kunt lezen, zijn dat niet de 
eersten de besten. Wij verwachten 
veel van hen!

En terwijl we zo aan de samen-
stelling van dit krantje hebben zitten 
te werken, is me opgevallen hoeveel  
dit gemeentebestuur toch weet te 
realiseren. En hoeveel plannen ze 
nog hebben om in de nabije toekomst 
te realiseren. Maar daar zal burge-
meester Patrick Hermans u graag 
meer over vertellen.

Johny Iven
Waarnemend voorzitter

Beste Diepenbekenaren,

In ons vorige partijblad keek ik nog uit naar de start van de 
werken voor een nieuwe sporthal. Sinds januari zijn deze 
werken gestart en zal de nieuwbouw vlug een feit zijn. Onze 

ambities rond het Demerstrand stoppen niet na het bouwen van de 
sporthal. Ondertussen heb ik samen met de tekenaar van de gemeente 
de plannen getekend voor een nieuwe accommodatie voor de voetbal. 
U leest er meer over in dit blad.

Ook het probleem van het sluikstorten in onze gemeente heb ik in vorige editie aangekaart. Al 
enkele weken zetten we actief onze verplaatsbare camera’s in om de hardnekkige sluikstorters 
die afval in de bermen gooien op te sporen. Hopelijk kan ik in onze volgende editie hierover 
positieve resultaten brengen.

Nu de zomer langzaam maar zeker voor de deur staat halen heel wat mensen de fiets boven, al 
dan niet een elektrisch exemplaar. Hieronder kunt u lezen welke ambitie wij als partij koesteren 
op vlak van fietsen in onze mooie groene gemeente.
Veel leesgenot en een zonnige zomer gewenst! Patrick Hermans

Burgemeester

Gebedsruimte en OntmoetingsCentrum Lutselus

Heidestraat

In Diepenbeek is het momenteel al mooi om te fietsen in de natuur, maar er zijn nog enkele missing links die er een echt fietsparadijs zouden van  
kunnen maken. Burgemeester Patrick Hermans heeft een visie om al de fietspaden op elkaar te laten aansluiten, zodat de fietser op een 
verkeersveilige manier kan genieten van de Diepenbeekse natuur.

Burgemeester Patrick Hermans: “Als burgemeester bevoegd voor mobiliteit hebben de mobiliteitsambtenaar en ikzelf een plan uitgewerkt om de 
laatste missing links weg te werken. Wanneer er een nieuw fietspad wordt aangelegd naast de Caetsbeek tussen de Zandstraat en de Pasto-
rijstraat kan men verkeersveilig fietsen in de natuur van Rozendaal tot aan de Molenstraat. Vanaf de Molenstraat gebruiken we het mooie fiets-
pad langs de Demer tot aan de Peperstraat waar we kiezen voor het nieuw geasfalteerde fietspad dwars door de Dijken tot aan de Plompaert-
straat. Tussen de Plompaertstraat en de Heidestraat zoek ik momenteel naar een oplossing om een verbinding te maken met het bestaande fietspad 
naast de Stiemer vanaf de Heidestraat tot aan de Rooierheidestraat om zo door te kunnen fietsen naar de Havenlaan in de richting van De Maten.”

Niet toevallig wordt de link gemaakt met het fietspad  
gelegen naast de Demer aan het recreatiedomein 
het Demerstrand. Hier is namelijk fietsknooppunt 100  
gelegen. In de toekomst is het dan ook de bedoeling dat 
het Demerstrand het vertrekpunt wordt om Diepenbeek 
zowel met de fiets, moutainbike of te voet te verkennen.

Zandstraat

“De bouwvergunning voor de gebedsruimte en het nieuwe ontmoetingscentrum in Lutselus 
is aangevraagd”, zegt schepen van cultuur Miet Nelissen. “We hopen voor het bouwverlof 
van start te kunnen gaan met het slopen en het bouwrijp maken van het perceel, zodat men 
na het bouwverlof kan starten met de bouwwerken.” 
Eind november vorig jaar zorgde de jeugdraad samen met heel wat jeugdverenigingen voor een 
spetterend pensioen van OCL. De jeugdraad zal ook de organisatie van het eerste feest in het 
nieuwe gebouw voor zijn rekening nemen.

    Miet Nelissen



Voorzitter AGB Patrick Hermans : “Als voorzitter van het beheersorgaan 
van het Demerstrand situeer ik mij in de ideale positie om te werken aan 
de verdere uitbouw van dit gebied. Lees in dit artikel de stand van zaken 
en hoe PUUR het Demerstrand in de toekomst nog verder wenst uit te 
bouwen tot een aangenaam verblijfsgebied vlak bij het centrum maar 
toch mooi in het groen.”

S P O R T H A L

V O E T B A L  e n  AT L E T I E K

FINSE PISTE en 
MOUNTAINBIKE
Verder wenst PUUR de Finse piste uit te breiden 
zodat de jogger rond het ganse gebied van het 
Demerstrand kan lopen. Bovendien willen wij ook 
werk maken van een volwaardige mountainbi-
keroute vertrekkend vanop het Demerstrand die 
aansluit op tal van andere routes in de buurge-
meenten.

Schepen van jeugd Suzy Wolfs : “Er werd voor 
dit jaar € 20.000 voorzien om het skatepark in 
2017 te renoveren. Dit park wordt veel gebruikt 
door de jongeren en is aan vernieuwing toe, zo 
liet ook een jonge, enthousiaste skater met brief 
aan burgemeester Patrick Hermans weten. Om 
meer spectaculaire stunts te kunnen doen zijn 
onze jongeren nu nog verplicht uit te wijken naar 
andere locaties buiten Diepenbeek. Daar komt 

 

in de toekomst verandering in. Ook leuk om aan 
te kondigen is dat de Diepenbeekse jeugd en 
jeugdverenigingen binnenkort kunnen ravotten in het 
huidige geboortebos, wat zal omgetoverd worden 
in een speelbos. Er zullen unieke speelelementen 
worden geplaatst die de fantasie van je kind zullen 
aanwakkeren en het spelen tussen de bomen nog 
eens zo leuk maken. Dit alles op initiatief en met 
financiering van Natuurpunt Diepenbeek.” 

SPEELBOS en  SKATEPARK

De ganse uitbouw van het Demerstrand proberen wij binnen de mate van het mogelijke 
af te stemmen op het project ‘De Wijers’, wat een uniek gebied is met meer dan 1000 
vijvers waarvan het gebied het Demerstrand het meest zuidelijke gebied is gelegen 
in onze provincie.  
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VISVIJVER 

Op voorstel van PUUR werd er advies 

gevraagd aan de sportraad om de huidige vijver 

om te vormen tot een visvijver. De sportraad 

verleende positief advies, de administratie onderzoekt 

nu wat de totale kostprijs bedraagt voor de uit te 

voeren werken en de uitbating. Het is de visie 

van PUUR dat zowel de echte visliefhebber 

als de sporadische visser kan proeven 

van de vissport..  

Momenteel zijn de bouwwerken gestart van de nieuwe sporthal. Een 
hal van net geen 100m lang met een kostenplaatje van 2,7miljoen 
euro. De streefdatum om de sporthal in gebruik te nemen situeert 
zich rond de jaarwisseling.

Demerstrand in volle uitbreiding

Er wordt druk getekend en overlegd hoe het gebied aan 
de kant van de Waardestraat zal worden ingevuld. Als het 
van PUUR afhangt worden er twee kunstgrasvelden 
voor de voetbal aangelegd met centraal in het gebied 
een nieuwe accommodatie met kleedkamers, berging 
en kantine voor polyvalent gebruik door voetbal en 
atletiek. Vanuit de kantine en vanop het terras heeft 
men niet alleen zicht op het voetbal- en atletiekterrein 
maar ook op de mooie speeltuin. 
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Speeltuinen 

Verenigingen kunnen hun activiteiten vanaf mei 
dan ook gemakkelijker aankondigen via de Teng. 
En dat is een voordeel, zowel voor de 
gemeente als voor de verenigingen. 
Diepenbeek is officieel partner gewor-
den van de UIT-databank. “Dit houdt 
in dat de verenigingen nog slechts 
op één plaats hun activiteit moeten 
ingeven en die dan automatisch via 
verschillende kanalen die gelinkt zijn 
aan de UIT-databank zullen verschij-
nen,” zegt schepen Miet Nelissen. 

Deze UIT-databank zal auto-matisch verbonden 
zijn met de nieuwe website van de gemeente en de 

opmaak van de Teng. Hierin zal de Diepenbekenaar 
voortaan een opsomming vinden van alle komende 

activiteiten met een verwijzing naar 
de UIT-databank en de website.
De verenigingen moeten hun activi- 
teiten dus niet meer aan de gemeente- 
diensten overmaken of op meerdere 
plaatsen ingeven. Alles zal auto-
matisch gebeuren op het moment 
dat ze de activiteit ingeven in de 
UIT-databank.

Nieuwe vormen van communicatie

Tw e e  n i e u w e  w o o n z o r g c e n t r a 
v o o r  D i e p e n b e e k

Het eerste woonzorgcentrum zal gebouwd worden in 
Rooierheide naast de bestaande assistentiewoningen 
met in totaal 85 woongelegenheden waarvan 3 
plaatsen voor kortverblijf. Hiermee is er uiteindelijk 
een oplossing gekomen voor de werken op de site die 
dienden stopgezet te worden, omdat bij de invoering 
van de erkenningskalender geen rekening werd 
gehouden met reeds aangevatte infrastructuurwerken. 

Het tweede woon-zorgcentrum wordt voorzien in 
Diepenbeek Centrum en zal geïntegreerd worden in 
een groter project, met name ’t Vilveldje aan de Kogel-
straat. 

Voor deze site zal een kleiner woonzorgcentrum met 
36 woongelegenheden gecombineerd worden met 
een 50-tal assistentiewoningen. Mogelijk verloopt 
de realisatie van de assistentiewoningen in fasen.
Ook Diepenbeek zal in de nabije toekomst gecon-
fronteerd worden met een sterke toename van het 
aantal oudere en zorgvragende inwoners. Naast de 
uitbouw van de thuiszorg zal ook het residentieel  
 

aanbod met 2 nieuwe woonzorgcentra  een antwoord 
kunnen bieden op de vergrijzing in onze gemeente. 
De inplanting van deze centra komt de spreiding over 
de gemeente alleszins ten goede.
PUUR zal ervoor ijveren dat er een goede samen-
werking komt tussen de verschillende zorg- en 
dienstenaanbieders. De Diepenbeekse senioren 
hebben immers recht op een kwalitatief en betaalbare 
dienstverlening.

Naast het woonzorgcentrum De Visserij zal Diepenbeek nog twee woonzorgcentra 
krijgen. VZW Foyer De Lork, die momenteel de groep van assistentiewoningen in 

Rooierheide exploiteert, heeft toelating bekomen van de Vlaamse gemeenschap voor 
de oprichting van twee bijkomende woonzorgcentra.

speeltuin ROOIERHEIDE              

De nieuwe website van de gemeente gaat vóór het groot verlof nog online! “En we gaan dit jaar overal 
digitale borden plaatsen om nog beter te communiceren met de bevolking,” zegt burgemeester 

Patrick Hermans, die ook bevoegd is voor communicatie.

speeltuin DE KEI                 

Kathleen Thoelen Johny Machiels

Freddy BlokkenSuzy Wolfs

Schepen van jeugd Suzy Wolfs: “In de zomer van 2016 
werden twee speelterreinen vernieuwd. Het speelterrein aan buurthuis De Kei 
en het speelterrein van Rooierheide werden in een nieuw jasje gestoken.”



 Mariska 
Claesen 

Mariska Claesen 
woont samen met 
Dries en hun twee 
kinderen Giel en Tess op de Keistraat.
Ze is 32 jaar en staat als bachelor 
orthopedagogie in voor de thuis-
begeleiding van mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid, en 
dit binnen het netwerk geestelijke 
gezondheidszorg van West-Limburg.
“Naar festivals gaan en uitstapjes 
maken met het gezin, zijn mijn 
hobby’s.”

Jean Machiels
Jean Machiels is 63 
jaar en woont samen 
met zijn vrouw Lydia 
in de Stiemerstraat op 
Rooierheide.
Hij is een gepensioneerd mijnwerker. 
En dus heeft hij wat vrije tijd voor het 
vrijwilligerswerk en de 3 kleinkinderen.
“Mijn grootste passie en mijn hobby is 
het africhten van Duitse herders.” 

Johny Machiels
Johny Machiels woont 
samen met zijn vrouw 
Claire in de Kempen-
straat in Diepenbeek. 
Johny is 59 jaar en 
werkt bij staal-bedrijf 
Aperam in Genk als heftruck-
bestuurder, waar hij 30 jaar militant 
is van het ACV. Hij is momenteel ook 
OCMW-raadslid. 
“In mijn vrije tijd kun je me tegen-
komen als wielertoerist of op wandel 
met enkele van mijn 6 kleinkinderen.”

André Cleeren 
André Cleeren woont 
samen met zijn 
vrouw Maria in de 
Sint-Barbarastraat in 
Diepenbeek.
Hij is 70 jaar en heeft altijd gewerkt in 
de productie van houtspaanderplaten 
bij Agglo in Genk. Daar was hij ook 
hoofddelegee van het ACV. Hij is 
nu gepensioneerd en zetelt in de 
gemeenteraad.
“Ik speel nog met de duiven,” zegt 
André lachend. En hij is nog voorzitter 
van voetbalclub Diepenbeek VV De 
Zwaluw.

Marc Vanroy
Marc Vanroy woont 
samen met zijn 
vriendin Nancy in de 
Kapelstraat in Diepenbeek.
Hij is 49 jaar en werkt bij Leenen- 
Luminus als sales engineer en is 
verantwoordelijk voor de verkoop in 
de provincies Limburg en Antwerpen.
In zijn vrije tijd is Marc vooral bezig 
als medewerker van Rock Werchter, 
Pukkelpop en nog een paar andere 
mega evenementen. 

Niels Emonds
Niels Emonds woont 
samen met zijn 
echtgenote Tine en 
hun twee kindjes 
Nora en Lucas in de straat Reitje.
Hij is 34 jaar jong en van opleiding 
industrieel ingenieur. Niels is manager 
bij de firma Deltha in de Demerstraat 
te Diepenbeek.
In zijn vrijetijd is hij een fervent fietser.

Nieuwe PUUR bestuursleden

www.puur-diepenbeek.be ■ info@puur-diepenbeek.be
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Nieuwigheden aan het woon-
zorgcentrum “De Visserij”

•	Digitale	TV	
In het voorjaar van 2017 zullen alle 
kamers in het woonzorgcentrum tech-
nisch uitgerust zijn om digitale TV te 
kunnen kijken. Bewoners kunnen dan 
zelf kiezen of ze er gebruik van willen 
maken of niet.  De kosten voor deze 
werken worden gedragen door het 
OCMW.

•	Afbraak	oud	gedeelte	woonzorg-
centrum
Het oude gedeelte van het woon-
zorgcentrum wordt al een hele tijd 
niet meer gebruikt. Het voldoet niet 
meer aan de verplichte eisen. Omdat 
de kosten voor renovatie te hoog 
liggen, zal dit oude gebouw worden 
afgebroken. Na afbraak biedt dit 
terrein tal van mogelijkheden om 
opnieuw ouderenzorg te voorzien. 
Dit kan in de vorm van serviceflats, 
dagopvang, … Momenteel bekijken 
onze OCMW-raadsleden welke moge-
lijkheden er zijn en of deze haalbaar 
zijn.

•	Nieuwe	keuken	in	het	
woonzorgcentrum 
Omdat de bestaande keuken 
zich in de kelder van het oude 

rusthuis bevindt en het oude rusthuis 
in de toekomst wordt afgebroken, 
zijn we verplicht een nieuwe keuken 
te bouwen. Het architectenbureau 
heeft samen met de keukenmede-
werkers een plan opgemaakt voor 
een moderne en functionele keuken 
in het woonzorgcentrum. De bouw-
vergunning werd in januari afgeleverd. 
De werken zullen dus heel binnenkort 
kunnen starten.

•	Oprichting zorginfopunt
In onze gemeente is er een groot 
aanbod aan thuiszorg. Het is echter 
niet voor elke Diepenbekenaar duide-
lijk welke mogelijkheden er zijn en hoe 
ze hier gebruik van kunnen maken. 
Daarom zal er weldra een zorginfopunt 
opgericht worden. Bedoeling is dat 
de inwoner op 1 centrale plaats zijn 
vraag rond thuiszorg kan stellen. 
We hopen met dit zorginfopunt ook 
mensen te bereiken die nu nog geen 
gebruikmaken van de mogelijke hulp, 
ondanks dat ze er een beroep op 
kunnen doen.

Onze OCMW-raadsleden willen jullie graag informeren over 
enkele belangrijke dossiers die ze hebben behandeld of die 
er in de komende periode aankomen. 

OCMW
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TRACTORSLUIZEN

Dit is geen veilige fietsverbinding 
meer, omdat nogal wat automobilisten 
en vrachtwagenchauffeurs deze weg 
gebruikten. Landbouwers mogen die 
weg wel gebruiken. Anders moeten 
ze een hele omweg maken om hun 
perceel te bereiken. 
Het is moeilijk om hier een goede 
oplossing voor te vinden. De hindernis 
mag niet te hoog zijn, want dan kunnen 

de landbouwers er niet meer door en 
de hindernis mag ook niet te laag zijn, 
want dan kan iedereen erover. 
Als de test slaagt, zullen de trac-
torsluizen ook ingericht worden 
op de volgende fietsverbindingen: 
Hoogblookstraat-Zavelstraat, Bloken-
straat-Tierstraat, Pampert-Keizel, 
Watertorenstraat-Katteweidelaan, 
Misenberg-Kruisstraat. Want hier doen 

zich dezelfde problemen voor.

De gemeente test een tractorsluis 
uit op de fietsverbinding tussen de 

Sint-Rochuswijk en de Hoogblookstraat. 

Paula Goffinghs Peter Latet Mariska Claesen

“Veiligheid, dit is waar veel mensen toch mee bezig zijn,” 
aldus burgemeester Patrick Hermans.

Als burgemeester besteed ik daar veel aandacht aan. Onze investering 
in camera’s is niet alleen voor de veiligheid, maar ook tegen vandalisme 
en sluikstorten.
En dit loont! Kijk maar naar het Lutselusplein en de buurt rond de 
universitaire campus. Omwille van het succes werden er nog twee 
verplaatsbare camera’s bijgekocht waardoor het aantal momenteel 7 
bedraagt. In de maanden april en mei zullen de camera’s worden ingezet 

tegen sluikstorten. Hopelijk kent dit initiatief 
ook succes waardoor het vele afval in de 
bermen binnenkort drastisch zal afnemen.
ANPR-camera’s
In het politiecollege werd beslist om ook in 
Diepenbeek 2 ANPR-camera’s te plaatsen 
langs de Verbindingslaan tussen de Dooistraat 
en het op- en afrittencomplex van de E313.
ANPR staat voor Automatic Numberplate 
Recognition en registreert alle voorbijrijdende 
voertuigen. Wanneer een geseind voertuig aan 
de camera passeert, zal de politie onmiddellijk 
geïnformeerd worden.
De politie gebruikt de camera’s vooral om 
gerechtelijke dossiers op te lossen, zoals het 
opsporen van verdachte personen en rondtrek-
kende daderbendes, of het terugvinden van 
gestolen voertuigen. De camera’s zullen in de 
maand april in gebruik worden genomen.

Veilig Diepenbeek

Georges Dewalier Lydia Pipeleers


