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Het bestuur van CD&V-Alken 

wenst Hendrik Verbrugge van 

harte te bedanken voor zijn 

bijdrage, 6 jaar als schepen 

en 10 jaar als burgemeester, 

en wenst Frank Deloffer 

van Alken. 

Masterplan 2012
Ons Masterplan Alken 2012 is heel belangrijk voor onze 
gemeente. Een duidelijke weg om het centrum een nieuw 
elan te geven.
Lees het hier, op pagina 4!

Alex Dubois 

Voorzitter CD&V Alken



Masterplan 2012

Wij hebben al een hele weg afgelegd; 

verplaatsen Unic naar Carrefour, 

heraanleg Hoogdorpsstraat, parking 

Kapittel …allemaal puzzelstukjes die 

in elkaar passen en getuigen van een 

degelijke visie.

Waarom heeft het vier jaar 

geduurd vooraleer er een 

dergelijk plan op tafel komt te 

liggen ?

“Vooreerst diende de visie op het 

heraanleggen van het Laagdorp 

gevormd te worden.  Dit was een 

moeilijke evenwichtsoplossing tussen 

zij die veel parkeerplaatsen willen 

behouden en anderen welke het plein 

meer zien als een oase voor voetgan-

verkeer en verkeersvrij gebied enz.”

Bij het zoeken naar een compromis 

kwamen wij tot de vaststelling dat 

de openbare gebouwen welke rond 

dit Laagdorp liggen eveneens om 

herstellingen vroegen.  Dit zou een 

zodat terecht de vraag naar het nut 

van het behoud van deze gebouwen 

gesteld werd. Met andere woorden : 

wat is de toekomst van de Dorpsmo-

len, van het Taeymanscentrum?

Wat wij thans op de gemeenteraad 

hebben goedgekeurd is de start 

van een gans proces waarbij wij als 

gemeente de pan bij de steel hebben 

om samen met privé-investeerders 

van Alken een nog mooier centrum 

te maken. Dwz dat wij als gemeente 

geen bouwheer moeten spelen maar 

-

vesteerders in Alken gaan investeren.

“Ons Masterplan Alken 2012 is heel be-
langrijk voor onze gemeente. Een duide-

lijke weg om het centrum een nieuw elan 
te geven,” zegt Frank DeloCer, schepen van 

openbare werken.

4

Gemeenschapscentra: één voor heel Alken ?

Wat met het Taeymanscentrum?  

Gemeenteraadslid Ingrid Carlier : 

“Alle kernen van Alken behouden 

hun gemeenschapcentrum, ook Sint 

Joris en Terkoest. We doen thans een 

energie –doorlichting voor de centra 

in St-Joris en Terkoest.  De gebouwen, 

de toegankelijkheid, de toiletten dienen 

verbeterd te worden. 

“Maar we moeten wel durven keuzes 

te maken” vindt Paul Dirickx fractie-

leider. Er wordt getracht de activiteiten 

welke doorgaan in de centra een beetje 

te bundelen.  Eetdagen, vergaderingen, 

feesten, ... alles wordt goed bekeken en 

we doen voorstellen om deze activitei-

ten wat te sturen... maar we begrijpen 

wel de gevoeligheid van elke woon-

kern.  Vandaar geen afbouw : maar een 

grondige renovatie”.

Pierrette Putzeys, OCMW-raads-

lid: “Het Taeymanscentrum is een 

oud gebouw.  Dat zie je ook.  Je kan 

er bijvoorbeeld niet met een rolstoel 

naar boven.  Dit is niet meer van 

onze tijd.  Het restaureren kost pak-

ken geld.  Ik ben dan ook tevreden 

met de keuze dat het  pand wordt 

verkocht teneinde er woningen van 

te maken.  Dit geeft ons centrum 

een extra stimulans, goed voor 

nieuwe gezinnen aan te trekken, 

goed voor de scholen en de hande-

laars in de buurt.  

Rik Geladé, OCMW-raadslid, 

vraagt ook dat er een verscheiden-

heid aan woonvormen zou komen, 

niet allemaal grote appartementen 

maar een mix zodat alle mensen aan 

bod kunnen komen.” 
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Het Laagdorp wordt een leefplein met 
aandacht voor meer toerisme. Zijn er 
dan nog voldoende parkeerplaatsen 

in het dorp?

-

ringsstelsel vanaf  de Motstraat ter 

hoogte van de school tot en met het 

Laagdorp wensen her aan te leggen, 

deed de kans zich voor de gemeente 

voor om ook het Laagdorp in een 

nieuw kleedje te steken.

“Het Laagdorp is vandaag één grote 

parking, weinig gezelligheid, moei-

lijke verkeerssituatie.  Dit willen wij 

veranderen.

Vandaar dat het Laagdorp een 

leefplein wordt met mooie bo-

men, plaats voor terrassen, voor 

de leefkwaliteit van de Alkenaar of  

de bezoeker zal verbeteren”, stelt 

gemeenteraadslid Hilde Bollen.

“Bijzondere aandacht werd besteed 

aan de zachte weggebruiker.  De 

kinderen die naar school gaan, 

zullen veilig de Dorpsstraat kun-

nen oversteken. Het busvervoer 

wordt gestimuleerd door een mooie 

opstapplaats welke eveneens door 

personen met een beperking zal 

kunnen gebruikt worden, dat was 

een punt waar ik op toegezien heb” 

weet gemeenteraadslid Martine 

Croes nog aan te vullen.

Marcel Daniëls : “Ik hoor hier en 

daar wat mensen twijfelen over het 

afbouwen van het aantal parkeer-

plaatsen. Ik begrijp dat men keuzes 

moet maken.

Ik ben blij dat er 40 extra parkeer-

plaatsen voor langparkeerders bijko-

men aan de parking Kapittel.  Ook 

rond de Carrefour liggen nog 100 

nieuwe parkeerplaatsen welke ver-

bonden worden met het centrum. 

En de parking aan de Sporthal ligt 

niet ver weg.

Ik voorspel een verplaatsing, wat op 

zich niet slecht is aangezien alles op 

wandelafstand kan gebeuren. De 90 

parkeerplaatsen van het Laagdorp 

worden in het masterplan vervangen 

door 140 nieuwe parkeerplaatsen, 

verspreid over een straal van 150 

meter rond het Laagdorp, laat ons 

dat toch niet vergeten.” Op het  

Laagdorp blijven toch nog 36 par-

keerplaatsen over, waaronder enkele 

voor personen met een handicap.

 De Dorpsmolen: erfgoed? Geen  
verhuis zonder waardig alternatief?

De gedeeltelijk beschermde dorps-

molen wordt thans bevolkt door 

verscheidene jeugdverenigingen, de 

harmonie en het jeugdhuis.

Binnen het plan wordt gekozen om 

dit gebouw te verkopen zodat er een 

nieuw project kan ontstaan.

“De dorpsmolen heeft, wat het mo-

lengedeelte betreft, een zekere char-

me.  De integratie van dat waterge-

beuren in de aanleg van het plein is 

dan ook een pluspunt.  Zoals elke 

nuchtere landbouwer weet, zorgt wa-

ter vaak ook voor problemen. Zij die 

beweren dat er boven de collector 

moeten toch wel eerst eens gaan 

kijken wat er allemaal op die plaats 

in de grond steekt.

Nee, het huidig plan is het maximaal 

mogelijke om de Herk-doortocht 

door Alken Centrum terug zichtbaar 

te maken.” legt gemeenteraadslid 

Herbert Debout uit.

“Uiteraard vraag ik dat wij als 

gemeente in dialoog gaan met de 

verenigingen die aanwezig zijn.  Wij 

stellen als CD&V heel duidelijk dat 

niemand zal verhuizen als er op het 

terrein niet een waardig alternatief  

is, alternatief  dat door iedereen 

moet gedragen worden.

We mogen echter niet vergeten dat 

-

tuin deze site een enorme aantrek-

kingskracht kan hebben.

Laat de verschillende investeerders 

maar eens hun plannen op tafel 

leggen…” vindt Alex Dubois, ge-

meenteraadslid en CD&V-voorzitter.
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Is er ook nog plaats voor kinderopvang?
Magda Hanssen, OCMW voorzit-

ter, schepen van welzijn en provin-

cieraadslid : “Er is zeker nood aan 

uitbreiding van de kinderopvang 

van het OCMW, die uit zijn voegen 

barst. De op te richten dagopvang 

voor baby’s zal in de nieuwbouw 

moeten gehuisvest worden.

Ik denk hier ook aan het consulta-

tiebureau van Kind en Gezin.

Wij zijn van oordeel dat de ruimte 

rond het huidige OCMW-BIB ge-

bouw, voor dit alles de ideale plaats 

is, zeker nu de parking Kapittel gaat 

uitgebreid worden.”

Quanta costa? Wie gaat dat betalen?

Frank Deloffer, vanaf  1 april 2011 

burgemeester: “Wij hebben de reke-

ning gemaakt. Veel zal afhangen van 

de verkoopprijs van het Taeymanscen-

trum en de Dorpsmolen. Een ander 

vast gegeven is dat dit allemaal niet 

binnen deze legislatuur zal kunnen 

gebeuren.  Het is iets dat over 2012 

zal getild worden en waar de volgende 

meerderheid verder aan zal moeten 

werken. Belangrijk is erop te wijzen 

dat er na elke stap een evaluatie en 

eventuele bijsturing moet komen.  De 

gemeenteraad zal daar haar rol volop 

kunnen waarmaken.

Hoeveel dient Alken te investeren als 
alles  loopt zoals het moet lopen? 

“Wij komen aan een bedrag van  

1.7 miljoen euro wat voor Alkense  

normen draagbaar en realistisch is. 

Dit is enkel een ruwe berekening 

met nog heel wat onbekende  

factoren, vandaar mijn pleidooi om 

voorzichtig en waakzaam te blijven 

aangezien het hier gaat om gemeen-

schapsgeld”.
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“Ik meen van wel” meent Heidi 

Voordeckers. 

“Een nieuwbouw moet er komen, 

een ruimte waar alle verenigingen 

terecht kunnen voor hun bijeenkom-

sten en vergaderingen. Ik ben mij 

ook zeer bewust over de toeganke-

lijkheid van alle gebouwen in Alken. 

Daarom ben ik heel blij dat er nu een 

lift komt in de sporthal. Zowel jonge 

ouders met buggy’s als de oudere 

mensen hebben problemen met 

trappen. Het is heel belangrijk dat de 

nieuwe gebouwen heel praktisch zijn 

en energiezuinig. 

We laten het Park verder uitbouwen 

ter hoogte van de Papenakkerstraat. 

Wat fuiven betreft , heeft men nu de 

kans om een zaal te bouwen die mul-

tifunctioneel is en kan beantwoorden 

aan zowel de grootheid (heel grote 

fuiven zijn voorbijgestreefd) maar 

ook aan de geluidsbescherming.  

De uitbreiding naar parking Kapittel 

maakt dat men geen overlast moet 

vrezen.”

Komt er dan een 
nieuwbouw en kan 

men garanderen 
dat dit geen over-
last zal bezorgen 

aan de buurt?


