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Elke dag neemt CD&V Alken de ontwikkeling van onze 
mooie gemeente ter harte.  Elke dag trekt ze aan de kar 
met daden en niet alleen met woorden! De op pagina 4 en 
5 vermelde concrete projecten illustreren dat.
Met overtuiging werken wij verder aan deze vele projec-
ten. Dit vanuit ons Globaal Masterplan.
Ons uitgangspunt is om het wonen en leven van iedere 
Alkenaar en alle Alkense gezinnen, jong én oud, zo aange-
naam mogelijk maken.  Nu en in de verdere toekomst.
Wij hopen hiermee op jullie vertrouwen te mogen blijven 
rekenen.

Alex Dubois
voorzitter CD&V Alken
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We renoveren de gemeenschapscentra 
Sint-Jorisheem en d’Erckenteel

Burgemeester Deloffer: “Een hele 
boterham wordt het, of  beter twee 
boterhammen, want  zowel Sint-Jo-
ris als Terkoest komen aan bod. We 
hebben in samenwerking met Infrax 
een volledige doorlichting naar ener-
gie gedaan. Vanuit die studie zijn 
we dan gaan nadenken over hoe wij 

onze 
cen-

tra de 
volgen-

de twintig 
jaar willen 

zien evolue-
ren.”

Onze mandataris-
sen van Sint-Joris, 

Marcel Daniëls en Alex Dubois, zijn 
alvast overtuigd dat dit een mooi 
project is dat tegemoet komt aan de 
reële noden.

Marcel Daniëls, fractieleider: “Als 
inwoner van Sint-Joris ligt het Sint-
Jorisheem mij nauw aan het hart. Na 
de verbouwingen zal het er anders 
gaan uitzien, ramen worden kleiner, 
de toegang wordt aangepast, er komt 
nieuw sanitair. Ook komt er een dub-
bele warme en droge keuken zodat 
meerdere feesten of  activiteiten 
kunnen plaats vinden. En we moeten 
onze frisdranken niet meer via de 
gevaarlijke trap in de kelder opslaan.”

Alex Dubois, CD&V-voorzitter 
en gemeenteraadslid: “Wat gaat 
dat wel kosten, hoor ik jullie den-

ken. Het is natuurlijk niet goedkoop. 
De kostprijsraming voor Sint-Joris is 
€448.424. Een pak geld maar we zet-
ten het Sint-Jorisheem in orde voor 
de komende twintig jaar.”

Herbert Debout, gemeenteraads-
lid: “Het is inderdaad een forse 
uitgave met een raming voor Ter-
koest van € 550.214.  Dat is verant-
woord. Het is de uitvoering van ons 
masterplan waar zowel Terkoest en 
Sint-Joris aan bod komen.”

Jo Vandercapellen en 
Pierrette Putzeys, beide OCMW-
raadsleden en goede kenners van 
de situatie in Terkoest: “Waar we 
vooral blij mee zijn, is dat er rekening 
gehouden werd naar de toegankelijk-
heid voor rolstoelgebruikers. Twee 
schuifdeuren zijn echt noodzakelijk, 
alsook een toilet voor gehandicapten. 
Ook de verwarming en de verluch-
ting zullen aangepakt worden zodat 
het er niet meer muf  en broeiend 
heet zal zijn.”

De uitvoering is voorzien voor het 
voorjaar 2012 aangezien er nog heel 
wat administratie doorlopen moet 
worden.  

Zowel het Centrum als 
Sint-Joris en Terkoest 
beschikken over een 
gemeenschapscentrum. 
Talrijke verenigen hebben er 
hun vaste vergaderlocatie. 
Nog talrijker zijn de mensen 
die deze centra huren 
voor allerhande feesten 
en ontmoetingen. Deze 
ontmoetingscentra vormen 
dan ook het hart van een 
bruisend sociaal leven in 
beide woonkernen.
De gebouwen in Terkoest 
en Sint-Joris dateren echter 
van in de jaren ‘70 toen de 
brandstofolie nog goedkoop 
was. Naar energieverbruik 
zijn beide centra al lang 
niet meer aangepast. Ook 
het sanitair heeft zijn beste 
tijd gehad. Tevens is er 
de toegankelijkheid voor 
mindermobiele mensen die 
dringend moet verbeterd te 
worden. 

Jo Vandercapellen, Pierrette Putzeys, Kris Franssens en Herbert Debout aan GC 
d’Erckenteel.

Marcel Daniëls 
en Alex Dubois 

voor het Sint-
Jorisheem.
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Op 14 oktober 2011 was het 
zover… de muur die sinds 
jaren de school het Laantje 
en de school de Basis heeft 
gescheiden, ging tegen de 
vlakte. In plaats ervan komt 
een prachtige fietsenstal-
ling die door beide scholen 
kan gebruikt worden.

Onze drie vrouwelijke mandataris-
sen van het Centrum, Hilde Bollen, 
Heidi Voordeckers en Ingrid Carlier, 
zijn alvast enthousiast.
Hilde Bollen, gemeenteraadslid:
“Dit is inderdaad een symbolisch 
moment. Het toont aan dat de 
schoolgemeenschappen op een 
volwassen manier met elkaar kun-
nen omgaan en geen concurrenten 
hoeven te zijn. Het was ooit an-
ders maar ons beleid kijkt erop toe 
dat alle Alkense scholen dezelfde 
behandeling krijgen. Uiteraard is de 
gemeente als inrichtende macht ook 

verantwoordelijk voor de gemeen-
teschool en dat brengt bepaalde 
inspanningen met zich mee.”
Ingrid Carlier, gemeenteraadslid:
“De bouw van een nieuwe fietsen-
stalling is ook ecologisch een schot 
in de roos. Wij moeten de jongeren 
stimuleren om met de fiets naar 
school te komen. Het is gezond en 
de wagen wordt even in de garage 
gelaten.  Inzetten op milieu is van-
daag echt wel nodig.”

Heidi Voordeckers, gemeente-
raadslid: “Wat ik er goed aan vind, 
is dat deze fietsenstalling ook kan 
gebruikt worden bij grote eve-
nementen in Alken. Neem nu de 
zomerkermis, een veilige fietsenpar-
king waar de gemachtigde opzich-
ters een oogje in het zeil houden, 
maakt dat mensen die met de fiets 
komen, beloond worden.”
De fietsenstalling zal klaar zijn eind 
december 2011. De kostprijs is om 
en bij de 300.000 €.

Nieuwe fietsenstalling voor de scholen Basis en Laantje

OCMW zorgt voor dagopvang voor de allerkleinsten en 
huisvesting voor kansarmen 

Marina Boussu, bestuurslid: 
“Om aan de jonge gezinnen voor 
de opvang van hun baby de keuze te 
laten tussen een onthaalmoeder en 
een crèche, willen we starten met een 
dagopvang.  Het dossier is in onder-
zoek en we hopen dat we in de lente 
de eerste kindjes een knusse en vei-
lige opvang kunnen bieden naast de 
Sporthal, in het vroegere restaurant 
De Alk. Ondertussen blijven we de 
Alkense opvanggezinnen steunen.”

Martine Croes, gemeenteraads-
lid: “Het klooster in St.-Joris, ook 
gekend als De Schakel, voldoet niet 
meer aan de energienormen en de 
veiligheidsvoorschriften. Dit gebouw, 
dat het OCMW nu in erfpacht heeft, 
zal in 2012 vernieuwd worden met de 

bedoeling om er terug noodwonin-
gen te voorzien voor Alkenaren en 
huisvesting voor asielzoekers.” 

Magda Hanssen, OCMW-voorzit-
ter, schepen en provincieraadslid: 
“Ook Het Geleeg in de Stationsstraat 
zal een gezin en minderjarige asiel-
zoekers, die meestal nog studeren, 
huisvesten onder professionele bege-
leiding. In Alken zijn deze mensen, 
door de goede opvolging van de 
OCMW-vreemdelingendienst, geïn-
tegreerd in de samenleving. In Het 
Geleeg is tevens de Sint-Vincentius-
vereniging gehuisvest. Het OCMW 
biedt hun logistieke steun zodat de 
kansarme Alkenaren  elke maand met 
een voedselpakket kunnen bedeeld 
worden.”

Marina Boussu, Martine Croes en Magda 
Hanssen aan De Schakel.

Heidi Voordeckers en Ingrid Carlier aan 
de afgebroken muur van de fietsenstalling.

Frank Deloffer, Hilde Bollen en 
Magda Hanssen voor de locatie van de 
kinderdagopvang.
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Nieuw recyclagepark Alken opent op 
10 december 2011

Het masterplan Alken staat in de steigers 
volg het op de voet en geef je mening

Paul Dirickx, voorzitter gemeen-
teraad, bestuurder Limburg.net: 
“In dit nieuwe recyclagepark op de 
Kolmen kunnen de Alkenaren te-
recht met hun afval. Bij de inrichting 
hebben we alle aandacht besteed op-
dat de Alkenaren nog beter kunnen 
sorteren en dit in veilige omstandig-
heden met ingebouwde containers 

en éénrichtingsverkeer. Wij nodigen 
alle Alkenaren uit om  kennis te 
komen maken met deze nieuwe aan-
winst voor onze gemeente.”

Jos Boiten, gemeenteraadslid: 
“Als voormalig milieuambtenaar ben 
ik oprecht fier op dit resultaat van 
onze gemeentelijke milieudienst. 

Waar ere-schepen Edgard Martens 
reeds in 1972 aan de wieg stond 
van het eerste Limburgs container-
park in de Kolmen, wordt de goed 
sorterende Alkenaar hiermee verder 
beloond. Een resultaat van een goed 
en aanhoudend milieubeleid!” 

Het is zover: op 10 december 2011 wordt het nieuwe recy-
clagepark ALKEN geopend. Voortaan kunnen alle Alkena-
ren met hun afval terecht in een modern en veilig park. 
Dit zal kunnen gebeuren in de beste omstandigheden :

Net zoals andere steden en 
gemeenten streeft Alken 
naar een aantrekkelijk en 
goed functionerend cen-
trum. Hierbij willen we in 
Alken de belangrijke func-
tie van de deelcentra Ter-
koest en Sint-Joris absoluut 
niet vergeten. Integendeel! 
Daarom is het belangrijk 
dat er met kennis van za-
ken een geïntegreerde visie 
wordt ontwikkeld als be-
leidskader.

Paul Dirickx, Edgard  Martens en Jos 
Boiten op de werf van ons gloednieuw 
recyclagepark.

Eric Buntinx, bestuurslid: “Ken-
merkend voor een gemeentelijk 
masterplan is een totaalvisie. In 
Alken doen we reeds decennialang 
heel veel rond sport, evenementen, 
jeugd, zorg, enz… Maar laten we nu 
eens al die puzzelstukken bij elkaar 
leggen nadat we ons oor te luiste-
ren hebben gelegd bij de diverse 
adviesraden, mensen van de horeca 
en Unizo.  Zo ontstaat er een groot 
draagvlak zodat we in de verdere 
toekomst van Alken een moderne 
gemeente kunnen maken waar het 
voor iedereen goed is om te leven.”

Kris Franssens, bestuurslid: 
“Voor de eerste keer is er op de 
website van de gemeente een blog 
geplaatst: http://masterplanalken.
wordpress.com. Iedereen kan er zijn 
mening kwijt. Hopelijk vindt zowel 
jong als oud hun weg naar deze blog 
zodat iedereen zijn mening op een 
eigentijdse wijze kan gehoord wor-
den. Men kan natuurlijk ook terecht 
op onze vernieuwde website van 
CD&V Alken: http://alken.cdenv.
be/contacteer-ons”

Frank Deloffer, burgemeester: 
“Het masterplan is dus niet alleen 
het idee van een studiebureau maar 
moet uitgroeien tot een beweging 
van vernieuwing en opwaardering 
van onze centra.”

Eric Buntinx, Kris Franssens en Frank 
Deloffer voor plein en kerk.


