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Wonen in Alken… 
het blijft onze inzet

Terkoest, één van de drie leefgemeenschappen van Alken, heeft 
de voorbije zes jaar reikhalzend uitgekeken naar wat iedereen 
ondertussen wel kent, zijnde het ‘RUP Terkoest’. Eén jaar na de 
verkiezingen is van de realisatie van dit RUP Terkoest nog maar 
weinig te zien. Is het RUP dan niet goedgekeurd ?
Herbert Debout : “Het RUP is wel degelijk goedgekeurd. De 
uitbreiding van de school én het rusthuis én de vernieuwing van 
het centrum van Terkoest kan dus volop zijn gang gaan. Maar 
de laatste maanden is alles stil gevallen. Het nieuwe gemeente-
bestuur zegt dat de school zich misrekend heeft, zij zegt dat de 
uitbreiding van het rustoord niet zo dringend meer is dan voor-
heen….Ook zie ik dat Alken centrum een nieuw Laagdorp gaat 
krijgen, dat in Sint-Joris het Sint-Jorisheem mooi verfraaid werd, 
maar het is nog steeds wachten op initiatieven voor Terkoest…”

CD&V Alken heeft reeds op de 
gemeenteraad voorgesteld om 
het geld dat met de verkoop 
van de pastorie verdiend gaat 
worden, te investeren in Ter-
koest. Jammer dat N-VA/VLD 
en Groen daar  tegen gestemd 
hebben…
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BUSHOKJES

KINDEROPVANG

Wonen en openbaar vervoer 
het blijft een moeilijke twee-
ling. Maar ze zijn wel met elkaar 
verbonden. We klagen alle-
maal van teveel verkeer rond 
de schoolpoort, te snel rijden 
enz.... De voorbije zes jaar is 
echter fors geïnvesteerd in het 
comfort van de gebruiker van 
het openbaar vervoer.

Alex Dubois : “Elke morgen stappen 
honderden jongeren de bus op om 
naar school te gaan. Voordien stonden 
ze langs de kant van de weg of  in een 
‘sompige’ weide…Dit is veranderd.”
CD&V Alken heeft steeds geijverd om 
een comfortabele opstapplaats voor 
elke vorm van openbaar vervoer. Jam-

mer dat in de Grootstraat de nieuwe 
meerderheid deze politiek niet heeft 
doorgezet.  De mensen van de Groot-

straat zullen nog lang de regen moeten 
trotseren en dit bij gebrek aan een 
schuilhuisje ….

Magda Hanssen: “Ja het doet toch 
deugd te zien dat alles vlot verloopt in 
het kinderdagverblijf  ‘De Speelvogel’. 
Heel veel inspanning in samenwerking 
met gemeente en personeel van OCMW 
heeft toch een prachtig initiatief  laten 
geboren worden. Maar ook in ‘Het 

Molentje’ in het centrum, Terkoest en 
Sint-Joris draait de buitenschoolse kin-
deropvang op volle toeren.”
CD&V Alken stelt zich wel vragen naar 
de bereikbaarheid van de buitenschoolse 
kinderopvang en de sporthal in het cen-
trum aangezien de nieuwe meerderheid 

de intentie heeft de doorsteek van het 
Laagdorp naar de kinderopvang in de 
Koutermansstraat af  te schaffen.  Gaan 
alle ouders dan via de Grootstraat en de 
Alkerstraat moeten komen ?
We houden het in het oog en zullen 
kritische vragen stellen.

We staan er vaak niet bij stil. 
Hoeveel jonge ouders zoeken 
voor hun kleine spruit een 
opvang?  Het nieuwe opvang-
lokaal aan de Koutermans-
straat mag gezien worden. Het 
draait op volle kracht…
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Inrichting 
langveld
Belofte maakt schuld.  Nog nooit is in Alken zo 
veel kilometer fietspaden gerealiseerd.  Zowel 
Grootstraat als Langveldstraat krijgen onder-
tussen een vrijliggend fietspad.

Frank Deloffer : “Langveld en Groot-
straat zijn belangrijke verbindingswe-
gen en daar moet voor onze jeugd en 
algemeen voor alle fietsers, een fietspad 
gerealiseerd worden.” Wij hielden 
woord.

CD&V Alken ijvert verder voor de 
aanleg van ‘realistische’ fietspaden. Wij 
vinden het jammer dat in de begroting 
van dit jaar geen enkel initiatief  naar 
nieuwe fietspaden werd genomen. 
Groen Alken heeft een klein bedrag als 

reserve in de begroting laten opnemen, 
doch aan dat tempo zullen we allemaal 
een grijze baard hebben vooraleer er 
een nieuw fietspad in Alken zal gereali-
seerd worden.

Marcel Daniels : “Als trouwe gebruiker van 
het Sint-Jorisheem denk ik dat deze reali-
satie echt mag gezien worden. De huidige 
meerderheid, toen oppositie, heeft steeds 
vraagtekens geplaatst maar moet nu inzien 
dat dit een juiste keuze was.“
 
CD&V Alken betreurt dat er geen indus-
triële afwasmachine gekocht is. Ondanks 
het feit dat de huidige N-VA Schepen van 
Cultuur deze aankoop op de gemeente-
raad heeft aangekondigd, werd zij enkele 
maanden later teruggefloten door de VLD 
schepen van Financien….Ook loopt er 
een gerechtelijk proces naar aanleiding 
van de toekenning van de bestelling van 
de keukenapparaten…wordt alleszins 
vervolgd. Jammer is het voor de talrijke 
vrijwilligers die de afwas nog met de hand 
zullen moeten doen…

SINT-JORISHEEM

Het heeft heel wat zweet, 
bloed en tranen gekost.  
Het Sint-Jorisheem mag 
gezien worden. Naar 
energiebesparende maat-
regelen, maar ook naar 
het comfort voor onze 
verenigingen werden heel 
wat inspanningen gedaan 
en het resultaat is er.
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Station
Het Stationsplein is steeds een 
doorn in het oog geweest voor 
de vele gebruikers gelet op de 
wanorde bij het parkeren, het 
gebrek aan fietsenstalling enz..
Dat is nu voorbij.

Paul Dirickx : “Wie nu de trein in 
Alken neemt moet toegeven dat dit 
werkelijk een verbetering is.  Ook de 
nieuwe ordening van de parking van 
de NMBS mag gezien worden. Goed 
idee van de schepen van Ruimtelijke 
ordening om een uitgangsweg langs de 
Kolmen te voorzien.“

CD&V Alken wil verder meedenken 
om deze buurt nog veiliger te maken.  

Op de gemeenteraad heeft zij het 
uitermate slecht oplappen van de Sta-
tionsstraat reeds aangeklaagd. Jammer 

dat dezelfde schepen van Ruimtelijke 
ordening (VLD) vond dat dit puik 
werk was….

Sociale woonwijk

Pierrette Putzeys: “Mensen staan er 
niet altijd bij stil wat een dergelijke 
wijk voor het samenleven in Alken 
gaat betekenen. Nieuwe kinderen voor 

onze scholen, nieuwe mensen die gaan 
inkopen doen in Alken…kortom een 
zeer belangrijke aangelegenheid voor 
het leven in Alken. Er zullen zowel 

koopwoningen als huurwoningen zijn, 
ook bepaalde bouwgronden zullen 
verkocht worden.”
Jo Vandercappellen : “CD&V Alken 
ijvert er verder voor dat het gemeen-
tebestuur vanaf  het begin actief  aan 
wijkwerking gaat doen.  Mensen bij 
elkaar brengen is onze boodschap. 
De ontwikkeling van deze wijk is een 
unieke kans om van bij het begin de 
nieuwe inwoners een gevoel van ‘gezel-
lige buurt’ te laten ervaren.”

Wonen in eigen streek en dan nog liefst betaalbaar : wij denken 
dat het de uitdaging is voor elk goed bestuur.
Alken zal binnenkort de eerste huizen gebouwd zien worden op 
de Bloemenwijk II. Bloemenwijk II ligt tussen het Langveld en de 
Aardbruggenstraat, dit in aansluiting met de bestaande Bloemen-
wijk (Rozenlaan, enz).
Meerdere legislaturen onder CD&V-mandatarissen is er aan dit 
project gewerkt en we zijn dan ook zeer gelukkig dat dit eindelijk 
zichtbaar wordt.


