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Basisschool St.-Joris klaar 
voor het nieuwe recyclagepark!

Onder leiding van Meester 
Guy en zijn lerarenteam is 
de basisschool St.-Joris al 
sinds jaar en dag één van 
de beste leerlingen van de 
klas als het aankomt op 
recycleren.

De leerlingen van de school dragen 
allemaal hun steentje bij, voor hen is 
het vanzelfsprekend dat alle afval in 
de juiste vuilbak terechtkomt.

Onze kinderen zijn de toekomst en 
goed sorteren is hun bijdrage aan 
een beter leefmilieu, aan een betere 
toekomst.

Alex Dubois
Voorzitter CD&V Alken

Gratis aantal kilo’s
“Alkenaren staan bij Limburg.net 
bekend als de beste sorteerders. Met 
dit nieuwe recyclagepark worden de 
goede sorteerders beloond onder het 
motto: “Gratis aantal kilo’s per afval-
fractie voor elk gezin” 

Scholen en verenigingen
“Voor scholen en verenigingen 
verandert er niets, vroegere afspraken 
met de gemeente blijven bestaan!”

Textiel
“Wat betreft textiel en afgedragen 
kledij, deze zal door de Sint-Vin-
centiusvereniging afgehaald worden 
in samenwerking met de jeugdver-
enigingen. De ophalingen gebeuren 
huis-aan-huis op Paasmaandag en 11 
november.”

Paul Dirickx bestuurder Lim-
burg.net: “Gratis aantal kilo’s 
per afvalfractie voor elk gezin.”

Het nieuwe recyclagepark
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In 1970 werden de eerste voorschriften voor de inrich-
ting van het KMO-gebied Kolmen door de gemeente 
aanvaard. Na 40 jaar gaan wij die voorschriften actuali-
seren en op de leest van 2011 schrijven.

cD&v Alken zet in op ondernemen

De Kolmen krijgt groene facelift

Burgemeester Deloffer :“De aan-
gepaste stedenbouwkundige voor-
schriften moeten mogelijkheden 
scheppen die tegemoet komen aan 
de hedendaagse economische be-
hoeften.”
 
Hedendaags 
bedrijventerrein
Het bedrijventerrein laat alle be-
drijfstypes toe maar geen grond-
verwerkende en mestverwerkende 
bedrijven en bedrijven die gevaar-
lijke stoffen verwerken.
 
De zone aan de Stationsstraat wordt 
een lokaal bedrijventerrein met ge-
mengd karakter, een combinatie van 

handel, kantoorruimten en wonen.
 
Ook de Groenmolen waar nu Team 
zit, krijgt een gemengde bestem-
ming zodat de invulling van deze 
mooie hoeve en watermolen naar de 
toekomst alle kansen krijgt.

Ontsluiting, parkeerbeleid 
en veiligheid
De ontsluiting van de Kolmen zal 
richting N80 via de Meerdegatstraat 
gebeuren. Het nieuwe RUP voorziet 
een hoofdas die op een veilige wijze 
kan aangelegd worden zodat fietsers 
en geparkeerde vrachtwagens geen 
gevaar meer lopen.

Groenvoorziening, 
inkleding bedrijventerrein 
en begeleiding waterloop
Een modern KMO gebied oogt 
groen en er werd bijzondere 
aandacht besteed aan duurzame 

inrichting van het openbaar 
domein zonder de uitbreiding van 
de KMO in te perken.

Burgemeester Deloffer: “Met dit 
RUP tonen wij aan dat het beleid 
ook een toekomstvisie heeft op het 
vlak van ondernemen in Alken. In 
plaats van te discuteren hoeveel hec-
taren er al dan niet leeg staan, gaan 
wij nieuwe voorschriften vastleggen 
zodat percelen en gebouwen kunnen 
opgesplitst kunnen worden om ge-
makkelijker verhuurd of  verkocht te 
worden. Het duidelijkste bewijs dat 
het wij goed bezig zijn, is het feit dat 
de Brouwerij Alken een zeer zware 
financiele inspanning heeft gedaan 
om zonnepanelen te leggen. (Zie 
krantenartikel.) Een dergelijke inves-
tering kan enkel omdat wij, samen 
met de Brouwerij, een toekomstvisie 
met uitbreidingsmogelijkheden heb-
ben ontwikkeld.
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Thuishulp, poetshulp, warme 
maaltijdbedeling, klusjes via woon-
zorgteam, vervoersdienst, de op-
pasdienst voor zieken en bejaar-
den, mantelzorgtoelage, aanvraag 
tegemoetkoming hulp aan derden, 
stookolietoelage en allerlei aanvra-
gen voor steun, leefloon, juridische 
hulp, enz…

In het dienstencentrum De Kouter, 
kunnen de senioren terecht in het 
praatcafé op maandag-, woensdag-, 
en vrijdagnamiddag, en op andere 
dagen voor vormende en ontspan-
nende activiteiten.  Voor het dorps-
restaurant, waar een warme maaltijd 
aangeboden wordt voor 5 euro, kan 
je er terecht op vrijdagmiddag.

Het OCMW heeft een goede sa-
menwerking met het Ceciliarusthuis 
en met de Sint-Vincentiusvereni-
ging.  Aanvragen voor tussenkomst 

in het dagzorgcentrum van het 
rusthuis, en aanvragen voor voedsel- 
en kledingbedeling kan je doen via 
het OCMW.
Buitenschoolse kinderopvang in 
“Het Molentje” en vanaf  de lente 
2012 ook voorschoolse kinderop-
vang in het nieuwe kinderdagver-
blijf  naast sporthal De Alk, in het 
vroegere restaurant “De Alk”.

Wij danken alle vrijwilligers die in 
november of  december een bezoek-
je brachten met een kleine attentie, 
bij de 250 Alkenaren boven 85 jaar 
en de langdurig zieken. 
Wij wensen alle Alkense gezinnen 
gezellige en vredevolle eindejaars-
feesten en een deugddoend  nieuw 
jaar toe!

Magda Hanssen, voorzitter OCMW, 
schepen en provincieraadslid

Pierrette Putzeys en 
Jo Vandercapellen, 
OCMW-raadsleden

Heel het jaar door staan de 
diensten van het OcMW te 
uwer beschikking.

Nieuws vanuit het OcMW
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Alex Dubois , gemeenteraad 
en politieraadslid: “Veel te vaak 
komt de politie ter plaatse en 
weet men niet wie bijvoorbeeld 
de vertrouwenspersoon van de 
bejaarde is, wie de dokter is, of  
er huisdieren zijn die opgevangen 
moeten worden.  Door het 
oprichten van een databank kan de 
politie kort op de bal spelen.

Ingrid Carlier, gemeenteraads-en 
politieraadslid: “Er is ook nog een 
ander facet van deze aktie die ik heel 
goed vind.  Er wordt gezocht naar 
vrijwilligers om deze bejaarden een 
paar keer te bezoeken om te kijken 
of  de informatie nog actueel is. Zo 
kunnen we snel zien of  iemand hulp 
nodig heeft. 

Marcel Daniels, gemeenteraads-
en politieraadslid: “Als postbode 
kom ik dagelijks in contact met 
de mensen.  Wij vormen als het 
ware de ogen en oren van de 
burgemeester.  Die man kan niet 
overal tegelijk zijn. Het is goed dat 
er één noodnummer bij de politie 
is waar men dingen kan signaleren, 
bijvoorbeeld dat de brievenbus al 
sedert dagen niet meer geledigd is.”

Burgemeester Deloffer: 
“Ik dank alle mensen die 

dit project hebben mogelijk 
gemaakt:  De politiemensen 
en gemeenschapswachten, de 
vrijwilligers en zorgverstrekkers, 
de mensen van het OCMW. Stap per 
stap willen wij meer energie steken 
in de buurt.  Samen leven wil ook 
zeggen samen verantwoordelijk zijn 
voor het welzijn van de anderen.

cD&v Alken heeft 
‘EEN HART vOOR BUREN’
In deze periode krijgen alle 75-plussers uit Alken een schrijven van 
onze burgemeester. De vraag wordt gesteld om een blad in te vullen 
zodat de politie, wanneer ze een noodoproep krijgt, onmiddellijk de 
situatie ter plaatse kan inschatten.

Het noodnummer van 
de politie is 012/74 60 60 

en is 24 op 24 uur 
bereikbaar. 

Uitnodiging 
NIEUWJAARSREcEPTIE
30 Januari 2012
om 20 uur, St.-Jorisheem


