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wie is echt 
wie is puur

Puur is geboren uit genegenheid, op een mooie middag in de winter, achter 
het glas van een verwarmd Diepenbeeks terrasje. De koffie dampte en wij 
genoten van het kijken naar de mensen.

We zagen een oudere dame aan een tafeltje naast ons genieten van een 
warme choco. Aan de overkant van de straat wandelde een jonge vader met 
zijn zoontje aan de hand naar de apotheek.  De bouwvakkers van de werf 
op de hoek losten een verse lading bakstenen. Twee mannen stonden druk 
te discussiëren. Een tienerkoppeltje wandelde met de fiets in de hand en 
de kalverliefde in het hart voorbij op een uur waarop ze eigenlijk op school 
moesten zijn. Aan de toog zocht een heer van stand de aandacht van de 
ober. 

Het was voor ons een verademing om naar die mensen te kijken. Wij hadden 
net een, alweer, woelige vergadering achter de rug met politiekers die zich 
om de verkeerde dingen druk maakten. Op het gemeentehuis vergeten wij 
af en toe door het raam te kijken naar de echte mensen, dachten we. 

Want wie is nu écht. De dames en heren wiens naambordjes naast de kan-
toren van het schepencollege prijken? Zijn die jonge vader, dat tienerkop-
peltje en die heer van stand niet veel echter?  Echter dan zij die zich elke 
dag druk moeten maken over hun imago en over wie het lintje mag knippen.

Op dat ogenblik stond het voor ons vast. Wij willen werken voor de dame 
met de warme choco en voor de bouwvakkers en voor het zoontje van de 
jonge vader. 

Al die mensen, met hun eigen dromen, elk geconfronteerd met de uitda- 
gingen van hun leven, maken samen Diepenbeek. Zij zijn het echte Diepen-
beek.

Zij zijn écht. Zij zijn Puur. 
Puur is geboren uit genegenheid voor de mensen.

Patrick Hermans,
Diepenbekenaar.

onvervalst verfrissend zuiver



Patrick, vertel eens, waarom ben je 
met Puur gestart. Er zijn toch al par-
tijen genoeg in Diepenbeek. 
Naar de toekomst kijken, dat is wat 
je moet doen als je van je eigen dorp 
een thuis voor je kinderen wil mak-
en. De geschiedenis is geschreven, 
maar de toekomst kunnen we nog 
dromen. De voorbije jaren hebben 
mijn vrienden en ik geleerd dat we als 
Diepenbekenaar maar best zelf onze 
toekomstplannen maken. Puur is dan 
ook geen partij. Het is een vrienden-
groep die met volle goesting aan de 
weg wil timmeren. 

Waarom zijn jullie anders, verfris-
send zoals jullie zeggen ? 
Omdat we een gloednieuwe beweg-
ing zijn, met een heldere kijk op de 
dingen. Wij kijken niet door de bril 
van een partij of van een individueel 
belang, maar door de bril van de ge-
wone Diepenbekenaar. Wij zijn van 
hier. We zijn aan geen enkele nation-
ale partij gebonden, en dus kunnen 
we een frisse kijk op de dingen be-
houden.

Heb je vroeger verkeerde keuzes  
gemaakt ? 
Je maakt altijd de juiste keuze als je 
het stemmetje van je geweten volgt. 
Ik heb me destijds de eerste keer kan-
didaat gesteld omdat ik geloof dat je 
vanuit het gemeentehuis echt iets 
kan doen voor de mensen. Kijk, aan 
politiek doen is eigenlijk eenvoudig. 
Als je ervoor kan zorgen dat je buren 
en je overburen het minstens even 
goed hebben als jijzelf, dan ben je 
goed bezig. Daarvoor moet je wel de 
vrijheid nemen om naar je overtui-
ging te handelen. 

Je wil niet aan het handje lopen ? 
Als je echt iets wil veranderen in je 
eigen dorp, is dat zo ja. In grote par-
tijen zijn er altijd andere belangen die 
meespelen. Zeker als je, zoals som-
migen, hogerop wil, moet je soms  

de geschiedenis 
is geschreven 

de toekomst 
kunnen we nog 

dromen
Interview met Patrick Hermans

wij kijken niet door de 
bril van een partij of van 

een individueel belang, 
maar door de bril van de 

gewone 
diepenbekenaar.

Patrick Hermans lijsttrekker 
PUUR Diepenbeek

mijn gezin staat 
altijd voor mij klaar

frisschoon



Je bent in je werk bij Infrax dagelijks 
met technologie bezig. En toch lijk 
je in de politiek vooral een gevoels-
mens te zijn. 
Zo gek is dat toch niet. Het is een beetje 
zoals de emotie van de architect. 
Beeld je in: je bent architect en dat 
jonge gezinnetje legt zijn toekomst- 
dromen in jouw handen. Met elke lijn 
die je voor hen op papier zet, bouw 
je aan het warme nest waar de vol-
gende generatie volwassen wordt. 
Dat doe je inventief, creatief, maar 
tegelijk behoedzaam en gedoseerd. 
En liefst met de rekenmachine in de 
hand. Je past de nieuwste bouwtech-
nieken toe. Maar je wilt toch vooral 
een thuis bouwen met een eerlijk 
kloppend hart. 

Dat klinkt alsof je toch meer ambitie 
hebt dan je laat uitschijnen. De race 
naar de sjerp ga je toch niet uit de 
weg ? 
Aan de oever van het kanaal staan 
uitleggen hoe de schipper moet 
varen, is in elk geval mijn stijl niet. 
Natuurlijk neem ik graag de verant-

woordelijkheid op die de mensen mij 
geven. Een burgemeester kan de din-
gen in beweging zetten. Maar nog be-
langrijker is dat je kan samenwerken 
in een ploeg die samen zijn schouders 
zet onder een puur Diepenbeeks pro-
ject. Als burgemeester, als schepen of 
als gemeenteraadslid.  

Je hebt al eventjes kunnen oefenen 
met de sjerp. 
Als interim dan toch. Ik had inderdaad 
het genoegen om de burgemeester 
te mogen vervangen wanneer hij 
zijn functie door verlof of ziekte niet 
kon opnemen. Voor dat vertrouwen 
ben ik hem ontzettend dankbaar. Het 
bewijst dat wederzijds respect en 
vertrouwen over partijgrenzen heen 
echt wel kan.   

Een mandataris heeft een druk so-
ciaal leven, vaak aan de toog. We 
hebben je nog nooit met iets anders 
betrapt dan met water…
Ik beken, ik ben een beetje saai, te 
ernstig wat dat betreft. Maar deze 
tijd heeft ernst nodig. Maar vergis je 
niet. Ik hou wel van die Diepenbeekse 
levendigheid. Ik kan hartelijk lachen 
en genieten van de straffe verhalen. 
Van die typische Diepenbeekse aon-
joagers. 
Ook dat is puur. 
Puur genieten dan. 

inbinden. Maar met inbinden doe 
je de Diepenbekenaar geen plezier. 
Terjaas, dat is een puur Diepenbeeks 
woord, weet je. Een beetje volhouden 
is gezond in de politiek. Zonder dwars- 
liggers heb je geen sporen en rijdt de 
trein niet. Zelfs geen Spartacustram.

Diepenbeek is geen eiland. 
Tegenwoordig past heel de wereld op 
het formaat van een tabletcomputer. 
Er zijn geen grenzen meer. Natuurlijk 
moet je samenwerken. Met de buur-
gemeenten, met de provincie. Met 
ambtenaren in Brussel en in Hasselt. 
Met bedrijven en met verenigingen. 
Vanzelfsprekend. Maar dan wel op 
voet van gelijkheid en met open vi-
zier. Ik heb ervaren dat een beetje 
oprechte rechtlijnigheid echt wel 
gewaardeerd wordt door de mensen 
waar je mee samenwerkt. 

Je wil een stijlbreuk in Diepenbeek, 
zeg je. 
Omdat we een bestuursstijl willen 
die uit het hart komt. Wij geloven 
dat samenwerken wérkt als iedereen 
dat wil. Ons optimisme is verfrissend. 
Wij zijn niet geboren uit onvrede of 
uit ambitie, maar omdat we voluit 
vooruit willen met Diepenbeek. Met 
volle goesting. En dus komen we on-
bevangen aan de startlijn, nuchter, 
open, respectvol. Goed naar de 
mensen luisteren, eerst nadenken, 

alles goed afwegen met kennis van 
zaken, en samen correct afspreken 
wat goed is voor Diepenbeek. Maar 
dan wel consequent handelen. Dat is 
onze stijl.

Ik beken, ik ben een beetje te  
ernstig. Maar deze tijd vraagt ernst.

Je hebt een gezin, twee prachtige 
kereltjes. Waarom stop je dan zoveel 
energie in de politiek ? 
Mijn jongens zijn juist mijn drijfveer. 
Ik wil dat zij kunnen opgroeien in 
een gemeente waar het simpelweg 
goed is om volwassen te worden. Als 
kind kon ik nog met mijn vriendjes 
op straat ravotten. Ik voelde mij daar 
veilig. Want er was altijd iemand in 
de buurt die me kende en een oogje 
in het zeil hield. Van alle buren riep 
ik hun voornaam. Dat wil ik voor mijn 
gasten ook, dat stukje geborgenheid. 
En dus moet Diepenbeek niet groeien 
naar 20.000 inwoners zoals sommi-
gen willen. We zijn geen grootstad, 
maar een groot dorp. Diepenbeek 
moet net op die mensenmaat blijven. 

omdat we een bestuurs-
stijl willen die uit het 

hart komt.
natuurlijk neem ik graag 

de verantwoordelijk-
heid op die de mensen mij 

geven.

Schoonvader François, 
mijn rots in de branding

Mijn ouders leerden mij dat ook de  
gewone man en vrouw met de juiste mid-
delen, hard werken en een portie gezond 

verstand, meesterwerken maakt.
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patrick als 
schepen in actie

Samen met Rudi lopen voor Broederlijk Delen

Tijdens een 

officiële plechtigheid

Eerste steenlegging 
nieuwbouw Tandem Eedaflegging als schepen

Nieuwjaarsdrink 2010 

met als steun in de rug 

Burgemeester Steegmans 

Opening nieuw lokaal Chiro Rooierheide

Overhandigen van bekers bij scholenveldloop

Feest 175 jarig bestaan 

gemeenteschool

Altijd alert in 
het schepencollege



van werken
 krijg je energie !

Puur komt niet onbeslagen aan 
de start. De voorbije 6 jaar heb-
ben we heel wat projecten gerea-
liseerd, waar we best trots op zijn. 
Soms hebben we tegen de stroom 
in moeten zwemmen, maar we 
hebben daarbij altijd kunnen reke-
nen op een ploeg enthousiaste en 
degelijke medewerkers van de ge-
meente. Diepenbeek is de voorbije 
jaren dag na dag een stukje mooier 
geworden. Het was voor schepen 
Patrick Hermans zeer dankbaar om 
zijn schouders te kunnen zetten on-
der heel wat realisaties. 

jongeren zijn welkom in 
diepenbeek.
Het heeft zo zijn voordelen als de 
schepen van jeugd en onderwijs ook 
de schepen van openbare werken is. 
Jongeren hebben ruimte nodig om 
te ravotten en om te leren. Maar 

dan wel veilige en geborgen ruimte. 
We zijn blij dat we daarvoor hebben 
kunnen zorgen. We hebben speel-
pleintjes aangelegd in de wijken. Dat 
hadden we beloofd. Dat hebben we 
gedaan in de Sint-Rochuswijk, Ro-
zendaal, Binnenveld, ’t Crijt, Lutse-
lusstraat en de Vlierstraat. We heb-
ben gezorgd voor nieuwe lokalen 
en infrastructuur voor Chiro Rooier-
heide en speelpleinwerking De Kei. 
Kinderen hebben recht op goede 
schoolgebouwen en de modernste 
lesmiddelen. Daar hebben we 
kunnen voor zorgen. Het nieuwe 
schoolgebouw voor de gemeente-
lijke basisschool is een plaatje. Ver-
schillende klassen zijn uitgerust met  
digitale schoolborden. Maar de  
beste school wordt natuurlijk ge- 
maakt door de leraren, de leerlingen 
en de ouders. Het goede werk wordt 
beloond. Vandaag verwelkomen we 
elke dag 100 leerlingen extra in onze 
school. Onze jongeren moeten bo-
vendien veilig naar school kunnen. 

De werken in de Helstraat, de Heide-
straat, de Toekomststraat en de Sta-
tionsstraat bezorgden de leerlingen 
waar ze recht op hebben. Maar ook 
de school in Lutselus werd niet ver-
geten. Het ontwerp is klaar, maar 
met de uitvoering van de werken 
kunnen we pas starten als de nieuwe 
kerk klaar is.  

Onze realisaties 
van 2006 tot 2012

Sint-Rochuswijk, 1 van de 6 
gerealiseerde speeltuinen

het verkeersveiliger 
maken van de school- 

omgeving was prioriteit. 



efficiënt groen. 
We zijn erin geslaagd om Diepen-
beek een ferm stuk klimaatneutraler 
te maken. Dat is efficiënt groen zijn: 
besparen op energiekost en tegelijk 
het milieu sparen. Energiebesparen-
de maatregelen, samen met duur-
zame elektriciteitsproductie zorgen 
daarvoor.
We zijn erin geslaagd om een sa-
menaankoop van zonnepanelen en 
zonneboilers te organiseren, zodat 
de deelnemende gezinnen goedko-
per konden investeren in hun ener-
gie en dus nog meer konden bespa-
ren. 

We plaatsten zonnepanelen op heel 
wat gemeentegebouwen, zoals de 
gemeenteschool in het centrum en 
Rozendaal, de ontmoetingscentra 
Terlogt, De Kei, Rooierheide, het ge-
meentehuis en de sporthal Demer-
strand. Het gemeentehuis werd 

uitgerust met energiezuinige verlich-
ting, beter isolerende beglazing en 
dit jaar nog een energievriendelijker 
verwarmingsinstallatie. 

investeren in buurten
Elke straat heeft zijn eigen behoefte. 
Daar probeerden we de voorbije  
jaren rekening mee te houden bij 
de planning van onze openbare 
werken. Verkeersveiligheid, meer 
en veilige stoepen, nieuwe straten 
en gescheiden rioleringen, het her-
aanleggen van pleinen en ontmoe-
tingspleintjes om de buurt weer 
gezellig en leefbaar te maken. Er was  
vaak meer dan één reden om te  

investeren in onze buurten. Vol-
gende straten werden vernieuwd:  
Nanofstraat, Dooistraat, Mizerik- 
straat, Havenlaan, Visserijstraat, 
Kabergheidestraat, Vossebergstraat, 
Hovenstraat, Zonnebloemstraat en 
nu bezig Onderwijslaan en Lelie-
straat.

investeren in efficiënte 
werkplaatsen. 
Een gemeentebestuur moet tegen-
woordig van alle markten thuis zijn. 
Dat geldt zeker voor de technische 
dienst van de gemeente. Onze me-
dewerkers leveren vaak hoogstand-
jes af waar ze hun kennis en kunde 
volop tonen. Dat kunnen ze alleen 
als we blijven investeren in hun uit-
rusting. 

Wij investeren dan ook heel wat in 
hun werkplaats. In de heringerichte 
stapelplaats en de nieuwe werkhal 

vinden onze medewerkers de ruimte 
om hun werk vlot te doen. 

respectvol herdenken
Afscheid nemen van je dierbare is 
altijd erg moeilijk en pijnlijk. Het is 
goed dat je dat op een mooie en  
serene manier kan doen. Maar ook 
je dierbaren herdenken moet je op 
een liefdevolle manier kunnen doen. 

We zijn blij dat we hebben kun-
nen bijdragen aan het opwaar- 
deren van de begraafplaats tot een 
volwaardige herdenkingsplek. We  
deden dat door de inrichting van een  
columbarium, de gieterrekken, het 
plaatsen van rustbanken, het inrich-
ten van een urnenveld en de mooie 
afscheidsruimte die werd gecreëerd 
door de overkapping in tijdloos 
staal. Het PWA helpt voortaan bij 
het poetsen van de grafstenen. 

nieuwe gemeenteschool

nieuwe technische dienst

Zonnepanelen op 
het schoolgebouw Rozendaal

Havenlaan, 1 van de vele 
gerestaureerde straten

de uitrusting van de  
gemeentelijke technische 

 dienst kan gerust de 
vergelijking met een  

modern bedrijf doorstaan. 

een begraafplaats is 
voor veel mensen een 
stukje thuis, omdat ze 
er rust vinden bij de 
mensen die ze graag 

gezien hebben. 

overkapping begraafplaats



er moeten mensen zijn die 
zonnen aansteken...

Er moeten mensen zijn die confetti 
strooien tussen de sneeuw. Het zijn 
woorden van Toon Hermans die per-
fect weergeven wat we in Diepen-
beek doen. Wij brengen de mensen 
die zonnen willen aansteken samen. 
Dat doen we vaak door te feesten. 
Het carnaval wordt met subsidie 
ondersteund. Evenementen als het 
succesvolle Cultuur Lokaal brach-

ten Diepenbeeks talent onder de  
eigen spotlights. 2000 bezoekers aan  
Zomerwei in Terlogt bewijzen dat 
mensen samenbrengen lukt. En dat 
is in tijden van iPad, Facebook en 
Twitter belangrijker dan ooit. Onze 
collega’s van het OCMW zagen erop 
toe dat onze senioren die niet langer 
in hun vertrouwde huis kunnen wo-
nen een nieuwe thuis vinden in het 
nieuwe woonzorgcentrum Visserij.

Omdat we iedereen de kans willen ge-
ven om erbij te horen hebben we de 
vrijetijdscheques in het leven geroe-
pen. Alle kinderen waarvan het gezin 
het financieel wat moeilijker heeft 
kunnen verschillende cheques van 5 
euro vragen via het OCMW. Hiermee 
is deelnemen aan de gemeentelijke 
activiteiten voor hun gratis. Omdat we 
niemand een etiket willen meegeven 
kunnen alle kinderen van één cheque 
per jaar genieten. 

mensen in beweging op
het demerstrand

Bewegen en sporten is prettig. Zeker 
als je dat samen met de hele familie 
of met je vrienden kan doen. Daar-
om vinden we het zo belangrijk om 
te investeren in het Demerstrand. 
De eerste fase van de uitbouw van 
deze sportparel is gestart in het 
voorjaar van 2011. 

De eigen technische dienst begon 
toen met de grondwerken. Onder-
tussen kan je sporten op een fan-
tastische Finse piste, een nieuwe 
atletiekpiste en werden 2 oefen 
voetbalvelden aangelegd. 

Vanaf oktober leggen we een span-
nende en vooral veilige speeltuin 
aan die ook voor kinderen met een 
handicap toegankelijk is. 

Veilige schoolomgeving

Woonzorgcentrum Visserij

Feest in diepenbeek

ondertussen kan je 
sporten op een fantas-
tische finse piste, een 

nieuwe atletiekpiste en 
werden 2 oefen voet-
balvelden aangelegd. 

 Nieuwe atletiekpiste Nieuwe Finse piste



patrick als 
schepen in actie

Het gemeentehuis al 

12 jaar mijn thuis

Inhuldiging nieuwe 

technische dienstWerkend voor Diepenbeek

Torenlawijt
Nieuw speelpleintje Lutselusstraat

Start werken aan 

het Demerstrand

Schepen van feestelijkheden 

tijdens Carnaval

Uitreiking van “de Duim” aan de 

jongerenvereniging van het jaar

Patrick in actie voor een goed resultaat tijdens de Kermisloop



de weg 
is even belangrijk 

als het doel

Het is goed om je doel te kiezen, 
welbewust af te wegen welke pro-
grammapunten je wilt realiseren. 
De weg die je kiest om dat doel 
te bereiken is minstens even be-
langrijk. Puur wil niet alleen een 
programma realiseren. Wij willen 
ons programma realiseren met de 
kracht van onze overtuiging en van 
onze kernwaarden. 
 
Wij willen samenwerken. In overleg 
en in samenspraak met de mensen. 
Iedereen die het goed meent is voor 
ons een partner in de toekomst-
plannen voor Diepenbeek. Met 
ondernemers, verenigingen, buurt-
werkingen, scholen, individuele 
mensen, vrijwilligers, delen we het 
partnerschap voor Diepenbeek. 

Wij zijn optimisten. Wij staan po-
sitief in de samenleving. Met onze 
twee voeten in de realiteit, dat wel. 
Je komt maar vooruit in het leven 
als je gelooft in de toekomst, als je 
gelooft in de positieve ingesteld-
heid van de mensen waar je mee 
samenwerkt en mee samen leeft. 
Positieve mensen zetten de wereld 
in beweging. 

We willen professioneel werken. 
Van een lokale overheid verwacht 
je dat ze efficiënt is en dat de 
dienstverlening doeltreffend is. Een 
gemeentebestuur kan maar goed 
werk leveren als het innoveert en 
creatief is met het talent van haar 
medewerkers. Voortdurend evalu-
eren of je goed bezig bent en het  
financieel bewustzijn scherp hou-
den bij bestuurders en medewer-
kers is een absolute noodzaak. 

Wij zijn er voor iedereen. Met  
respect voor alle mensen, ook al 
zien ze de dingen anders dan wij-
zelf. Mensen hebben het recht om 
anders te zijn, om allemaal samen 
zichzelf te zijn. Mensen maken hun 
eigen keuzes, beleven hun eigen  
levensavonturen, dromen hun eigen 
toekomst. We maken allemaal samen 
Diepenbeek. Dat is de echte kracht 
van Diepenbeek. Bescheidenheid is 
de echte kracht van Puur.  

Mensen stimuleren elkaar. Als je 
tenminste open staat voor de per-
soonlijke inbreng van iedereen die 
het goed voor heeft. Dat betekent 
ruimte geven aan gesprek en dis-
cussie, in alle openheid informatie 
delen en samen de weg uitstippelen. 

Programma vanaf 2013

een trots dorp op mensenmaat.
In Diepenbeek is er plaats om te wonen, te werken, te ravotten, te wan-
delen, op te groeien en oud te worden. We zijn mensen die graag onder  
mekaar zijn. En dus vinden we gezellige buurten belangrijk waar gemoe-
delijkheid troef is. Diepenbeek is een dorp op mensenmaat, en dat willen 
we zo houden. Wij vinden het belangrijk dat we goed plannen waar we 
plaatsen voorzien voor woningen, bedrijven, scholen of zorginstellingen. 
We willen niet verstedelijken, we willen Diepenbeek blijven. 



rudi 
theunissen
45 jaar • Sint-Servatiusstraat
gehuwd met Lutgarde Panis

kinderen Yanick en Kiara
Leader bij Tenneco

sabine 
vandenrhijn

38 jaar • Peperstraat
gehuwd met Patrick Pipeleers

kinderen Zoë en Maxime
meewerkende echtgenote 

in de zaak

nadia 
vanloffelt

40 jaar • Steenblookstraat
gehuwd met Jerry Dewarier 

dochter Lore
arbeidster

veilige straten

Onze ruimte is groen en veilig. Dat wil-
len we zo houden. Dat is een kwestie 
van investeren. In meer en betere stoe-
pen, in verkeersveiligheid, in een door-
dacht parkeerbeleid. 

De toenemende mobiliteit legt een 
steeds zwaardere druk op onze buurten. 
De auto verdient zijn plaats, maar mag 
niet overheersen. Randparkings op wan-
delafstand van het dorp zijn belangrijk 
als we het langparkeren in het centrum 
met een blauwe zone willen ontmoedi-
gen. In de typische woonstraten helpen 
bewonersparkeerkaarten sluikparkeren 
vermijden. Als meer mensen in Diepen-
beek de trein nemen, is dat goed voor 
onze lokale economie. Maar dan moe-
ten we wel zorgen voor gepaste parkeer-
plaatsen aan beide kanten van het sta-
tion. We willen een parkeerplaats waar 
je alleen als inwoner van Diepenbeek 
kan parkeren. Zo  vermijden we dat alle 
parkeerplaatsen worden ingenomen 
door inwoners uit randgemeenten op 
zoek naar gratis parkeren. Het drukke 
verkeer dat door het centrum rijdt wil-
len we echt terug dringen. We willen 
het centrum teruggeven aan de fietsers 
en de wandelaars. De kasseien aan het 
gemeentehuis zijn echt niet comfortabel 
en moeten vervangen worden. Met het 
plaatsen van oplaadpalen voor elektri-
sche fietsen aan onze zalen, sportin-
frastructuur en pleinen willen we de  

oudere fietsers steunen. 
Als we de snelheid drastisch verlagen 
krijgt het winkelgebeuren alle kansen. 
De belbus bewijst zijn nut en blijven we 
promoten. Tegelijk willen we dat het 
centrum bereikbaar blijft vanuit alle  
wijken en gehuchten wanneer Sparta-
cus dwars door Diepenbeek snijdt. Een  
verbindingsweg tussen de Peperstraat 
en de Waardestraat moet daarbij hel-
pen. Fietsers en wandelaars eisen te-
recht een veilige plek op in het verkeer. 
Voor hen willen we meer fiets- en voet-
paden, ondermeer langs de Sint-Ser-
vatiusstraat vanaf de Kempenstraat tot 
de Havenlaan. Onverharde fietspaden, 
zoals in de buurt van de Dautenweyers, 
maken we comfortabeler door ze met 
waterdoorlatende materialen te verhar-
den.In de wijken willen we de snelheid 
naar beneden halen door preventieve 
snelheidsmeters te plaatsen en te verba-
liseren als dat nodig is. Het sluipverkeer 
en het zware vervoer hoort niet thuis in 
onze wijken en willen we ontmoedigen. 
De andere drukke Diepenbeekse ver-
keersader, de N76, is in beheer bij de 
Vlaamse overheid. Toch willen we actief 
samenwerken aan de streefbeeldstudie 
en de uiteindelijke realisaties van ver-
keersingrepen die de veiligheid verho-
gen: o.a. de heraanleg van het autostra-
decomplex, een tunnel onder de N76 in 
Lutselus en het plaatsen van snelheids-
camera’s langs de kruispunten.

de zwakke weggebruiker eist 

een veilige plek in de straat

verbindingsweg tussen peper-

straat en waardestraat 

fietsers en wandelaars eisen 

terecht een veilige plek 



elke job telt 

Diepenbekenaren zijn onderne-
mende mensen die graag de han-
den uit de mouwen steken. Die 
ondernemersgeest willen we aan-
moedigen. Omdat in economisch 
moeilijke tijden elke job telt. 

We maken actief promotie voor het 
winkelen in eigen buurt en dorp. De 
maandagmarkt is het uithangbord 
voor het winkelgebeuren in het cen-
trum. We willen bijkomende han-
delsruimte creëren door met bouw-
promotoren af te spreken dat ze in 
hun woonprojecten ook gelijkvloers 
handelsruimte voorzien. Een bijko-
mend groot warenhuis zoals Colruyt 
is welkom, op voorwaarde dat de 
gekozen locatie versterkend werkt 
voor de gespecialiseerde kleinhan-
delaars. 

De website van de gemeente is een 
ideaal forum om vacatures van Die-
penbeekse bedrijven te publiceren. 
Omgekeerd kunnen Diepenbeekse 
werkzoekenden hun cv promoten 
op diezelfde website. Op die manier 
brengen we onze eigen werkzoe-
kenden in contact met onze eigen 
bedrijven. 

Steeds meer mensen vinden de weg 
naar Limburg. Meer dan 300 000 
mensen kozen Limburg om hun vrije 
tijd door te brengen. Toerisme is 
een belangrijke economische sector 
waar Diepenbeek zijn aandeel in wil 
verzilveren. Een citymarketingplan 
moet Diepenbeek weer een posi-
tief imago geven. Een meertalige 
website is een goed communicatie-
middel. De eerste voorwaarde om 
toeristen aan te lokken is het uitbou-
wen van een divers en kwaliteitsvol 
aanbod. Een goede verblijfsinfra-
structuur is belangrijk. Onze ligging 
maakt ons bijzonder interessant 
voor mobilhomes. Voor hen zoeken 
we bijkomende locaties. Het aanleg-
gen van picknickplaatsen langs het 
fietsroutenetwerk vervolledigt het 
aanbod. De trein van het hoevetoe-
risme mogen we niet missen. 

Onze horeca-ondernemers, de uit-
baters van hotels en B&B’s, en hun 
beroepsorganisaties zijn specialisten 
die we willen samenbrengen in een 
denktank toerisme. Die kan leiden 
tot de oprichting van een volwaar-
dige toeristische dienst. 

LYDia 
pipeleers
42 jaar • ambachtsstraat

gehuwd met Carlo Genné 
en kinderen Liessa en Julie

mede-zaakvoerster

bjorn 
philtjens

31 jaar • Rooierheidestraat
gehuwd met angie Paps

zoon Senne
logistiek medewerker 

koen 
slechten

43 jaar • Kukkelbosstraat
gehuwd met Petra Byloos 

kinderen Sofie en Frederik
arbeider en hoofddelegee 

abvv 
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verzilveren 
zonder zorgen  . 

In Diepenbeek mag niemand zich 
zorgen maken over zijn oude dag. 
Het gemeentebestuur en het 
OCMW moeten er samen voor zor-
gen dat er voldoende voorzienin-
gen zijn om onze senioren een aan-
genaam leven te bezorgen. Thuis 
zolang het kan, in een woonzorg-
centrum als het moeilijker wordt. 

Senioren wonen het liefst zo lang mo-
gelijk thuis. Soms moet je daarvoor je 
woning aanpassen aan je nieuwe be-
hoeften. Een wooninfopunt kan geïnte-
greerd worden binnen de huidige huis-
vestingsdienst die bestaat uit een team 
van deskundigen die ouderen adviseert 
bij de aanpassing van hun woning aan 
hun noden. Technisch advies, maar 
evenzeer informatie over de bestaande 
subsidiemogelijkheden en hulp bij het 
aanvragen ervan. Sommige mensen wil-
len graag verhuizen naar een comfor-
tabelere woning. We willen ervoor zor-
gen dat er meer seniorenflats en meer 
betaalbare serviceflats komen, zowel in 
het centrum als in de wijken. De nood 
aan thuisondersteunende diensten 
wordt steeds groter. We zorgen er dus 
maar best voor dat er meer poetshulp, 
meer gezinshulp en meer klusjeshulp 
beschikbaar komt. We doen dat in sa-
menspraak met het PWA, de diensten-
chequesbedrijven en de mutualiteiten.
Zolang één partner gezond is, lukt het 
vaak goed om de zorg voor elkaar op 
te nemen. In sommige families kiezen 

de kinderen ervoor om voor ma of pa 
te blijven zorgen. Hen willen we hel-
pen met de uitbouw van een volwaar-
dig dagzorgcentrum en met het sterk 
uitbreiden van de mogelijkheden voor 
kortverblijf in het woonzorgcentrum. 
Dat is vooral belangrijk op die momen-
ten dat je als mantelzorger om welke 
reden dan ook even minder zorgtaken 
kan opnemen door ziekte of omdat je 
gewoon even rust nodig hebt. 

Ons woonzorgcentrum moet een war-
me, eigentijdse thuis zijn voor zorgbe-
hoevende senioren waar aan iedereen 
passende zorgen worden aangeboden. 
Het is belangrijk dat je, eens je de stap 
gezet hebt naar het woonzorgcentrum, 
je sociale leven kan blijven onderhou-
den. Een modern woonzorgcentrum 
zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk be-
weging in de buurt is. We overwegen 
om bij nieuwe rusthuisprojecten deze te 
combineren met andere functies zoals 
een kinderopvang of een dienstencen-
trum. Maar dan is het belangrijk dat ook 
in het centrum een woonzorgcentrum 
ingericht wordt. 
Mensen hebben een bijzondere band 
met dieren. Zowel kinderen als ouderen 
genieten van het gezelschap van dieren. 
In de buurt van rusthuis de Visserij en 
van de voorziening Tandem willen we 
een dierenpark inrichten waar onze be-
jaarden en de kinderen samen met hun 
begeleiders kunnen zorgen voor kippen, 
ganzen, cavia’s of konijntjes. 

georges 
dewarier

64 jaar • Dorpheidestraat
gehuwd met Georgette Dehasque 

kinderen Tom en Toby
gepensioneerde

paula 
goffinghs

64 jaar • Kanaalstraat
gehuwd met Paul Nelissen

kinderen Linda, Frank en Miet
Huisvrouw

JoHNY
iven

58 jaar • Zandstraat
gehuwd met Hannie Rauwler

kinderen Bregje en Frauke
adviseur raad van bestuur 

Vesalius ziekenhuis

meer senioren- en betaal-

bare serviceflats 

uitbouw dagzorgcentrum

 en kortverblijf 

via het ocmw meer poets-

hulp en klusjeshulp 



warm diepenbeek

In Diepenbeek heeft iedereen recht 
op zijn plekje. Bij ons krijgt ieder-
een kansen. We willen iedereen 
een duwtje in de rug geven als dat 
nodig is. Maar we willen wel dat 
mensen zelf op de trappers duwen. 
We zorgen voor solidariteit, maar 
we rekenen evenzeer op de wil om 
te slagen van iedereen die op de  
samenleving een beroep doet.

Betaalbaar wonen is voor jonge 
gezinnen niet vanzelfsprekend. 
Daarom willen we het aanbod aan 
betaalbare woningen uitbreiden. 
Dat kan door een goed grondbeleid. 
We willen betaalbare bouwkavels 
op de markt brengen met het be-
staande puntensysteem, gekoppeld 
aan de verplichting om energiezui-
nig te bouwen. Tegelijk stimuleren 
we actief groepsaankopen van elek-
triciteit, mazout, gas en isolatie- 
materiaal. Samen met de huisves-
tingsmaatschappijen zorgen we 
ervoor dat er sociale woningen bij 
komen, zowel huurwoningen als 
koopwoningen.  

In België bestaan er heel wat sociale 
ondersteuningsmaatregelen voor 
mensen die het moeilijk hebben. 
Alleen kennen de rechthebbenden 
niet altijd de weg naar deze hulp. 
Wij willen dat de gemeente en het 

OCMW actieve campagnes opzetten 
om doelgroepen te informeren over 
de sociale voordelen waar ze recht 
op hebben. Informatiecampagnes 
rond bijvoorbeeld woonpremies, 
studiebeurzen, pensioenen of de 
tegemoetkoming aan personen met 
een handicap, moeten vermijden 
dat mensen kansen laten liggen.

Met Tandem en Sint-Gerardus heb-
ben we twee grote zorginstellingen 
die in Diepenbeek ontzettend waar-
devol werk doen. Hun werking wil-
len we ondersteunen met logistieke 
hulp.

Grenzen vervagen steeds maar. Die-
penbeek ligt midden in de wereld. 
We willen dan ook een actieve 
samenwerking opzetten met de 
Noord-Zuid organisaties. We vragen 
dan wel dat deze verenigingen hun 
projecten een herkenbaar gezicht 
geven en een duurzame ondersteu-
ning voor hun projecten verzeke-
ren. Voor mensen die je kent doe je 
immers altijd wat extra. Dus liever 
een samenwerking op lange termijn 
waar je het duurzame resultaat van   
kan opvolgen dan eenmalige acties.

kathleen 
thoelen

29 jaar • Vlierstraat
gehuwd met Cupers Tim

dochter Lore
Leerkracht sec. onderwijs

hélène 
coenen

63 jaar • onderwijslaan
gehuwd met Stefan Bas

kinderen Erwin en Nathalie

patricia 
dewarier 
44 jaar • onderwijslaan

gehuwd met Ronald Ruysen
kinderen Kobe en Cato

Verpleegkundige
meer informatiecampagnes over 

studiebeurzen, pensioenen, 

woonpremies 

tandem en st. gerardus verdienen 

een goede ondersteuning 

meer sociale woningen, zowel 

huur- als koopwoningen 



samen sporten, 
en creatief zijn  .

Een dorp dat samenhangt, mensen 
die elkaar ontmoeten, die samen 
zorgen voor een nette buurt, dat 
kost niets. Maar je oogst er wel 
heel veel genegenheid mee. Pure 
winst is dat. Dus willen we mensen 
laten samenwerken aan een war-
me en groene buurt waarin ieder-
een meetelt. Dat is de pure reden 
waarom we zoveel willen investe-
ren in cultuur, sport en recreatie. 

Heeft u overigens al eens de Die-
penbeekse cultuurfolder naast die 
van Hasselt of Genk gelegd ? De 
gemeentelijke cultuurdienst orga-
niseert een prachtige waaier van 
hoogstaande cultuur, perfect aan-
gepast aan de schaal van onze ge-
meente. Tegelijk bieden de talloze 
socio-culturele verenigingen elke 
dag hun boeiende activiteiten aan. 
Eigenlijk zijn we daar trots op. En 
dus willen we ervoor zorgen dat het 
nog beter kan. 

De nieuwe cultuursite Servaas na-
dert zijn realisatie. Rond de biblio-
theek en het theatercafé ontstaat 
één grote culturele ruimte in het 
centrum. Deze ruimte kan ingevuld 
worden als een beeldentuin, als 
een dorpspark met groen en rustige 
speelruimte voor kinderen. 

Onze gemeentelijke zalen kunnen 
nog beter uitgerust en onderhouden 
worden. Het online centraal reser-
veringssysteem moet performanter 
zodat een foutloze coördinatie van 
de reserveringen ontstaat. De uit-
rusting van de zalen, tafels, stoelen, 
en ander materiaal wordt intensief 
gebruikt. Tijdig investeren in nieuwe 
materialen houdt het comfort voor 
de gebruikers hoog. De gebouwen 
zelf vragen dringend structureel on-
derhoud. Het OC Lutselus vertoont 
barsten, Terlogt en De Kei hebben 
nieuwe vloeren en verlichting nodig.  

De verenigingen en buurtwerkingen 
krijgen degelijke logistieke onder-
steuning. Dat loopt o.a. dankzij de 
buurtcheques erg vlot. Daar blijven 
we op inzetten door het verhuurde 
materiaal goed te onderhouden, op 
tijd te vernieuwen en te vervangen. 
Het onderhoud van deze materialen 
kan een mooi activeringsproject in 
het kader van de sociale economie 
worden.

Het Demerstrand is het kloppend 
hart van sportminnend Diepenbeek. 
We blijven inzetten op de verdere 
vernieuwing van het Demerstrand. 
Zo is de oude sporthal met zijn sani-
taire voorzieningen tot op de draad 
versleten. We willen samen met de 

annelies 
thewis

22 jaar • Pampertstraat
Relatie met Dennis anthis

master orthopedagogiek

noëlle 
doomen
48 jaar • Zandstraat

alleenstaande

didier 
croes

47 jaar • Russelbeekstraat
gehuwd met Heidi Nulens 
kinderen Naomi en aaron

Shiftleider Lear Corporation

cafetaria met kleedruimte aan 

atletiekpiste en voetbalvelden 

bijkomende sporthal 

op het demerstrand 

te huren materialen door 

verenigingen en buurten 

beter onderhouden 



privésector investeren in een nieuwe 
sporthal en tennisaccommodatie. 
Aan de voetbalvelden en de atletiek-
piste voorzien we nieuwe kleedruim-
te en een cafetaria. Het Demerstrand 
heeft een even belangrijke recrea-
tieve functie. De comfortabele infra-
structuur moet dus evenzeer door de 
recreanten kunnen gebruikt worden. 
Wandelaars, fietsers, hebben hun 
plaats op het Demerstrand.

Jongeren willen we goed begeleiden 
in hun sportleven. We willen onze 
jongerensport op een hoger niveau 
tillen door gediplomeerde en goed 
opgeleide trainers extra te subsidië-
ren. Investeren in jeugdsportbeleid is 
een prioriteit. 

Sport is meer dan infrastructuur. Er 
zijn heel veel sportieve en recrea-
tieve evenementen en activiteiten 
in onze gemeente. We willen de or-
ganisatoren van evenementen als 
de kermisloop, wielerwedstrijden, 
skeeleren, wandeltochten enz. beter 
financieel en logistiek ondersteunen.

We willen iedereen aan het bewe-
gen krijgen. Daarover willen we 
graag overleg met de verenigingen 
zodat we sport toegankelijk kunnen 
maken voor iedereen. Dat kan door 
kennismakingsweekends te organi-
seren, sportcheques uit te reiken of 
initiatielessen te geven. We kiezen 
het meest laagdrempelige systeem 
samen met de verenigingen. 



jongeren welkom 
in diepenbeek        

 
Een goed jeugdbeleid is eigenlijk 
heel eenvoudig. Zorg ervoor dat 
jongeren de ruimte krijgen om zich-
zelf te zijn. En vooral om het beste 
in zichzelf te worden. Iedereen is 
anders, iedereen heeft een eigen 
talent, een eigen droom. 

Heizoe geeft die ruimte letterlijk. 
Het jeugdhuis is een vaste stek ge-
worden voor onze jongeren. Ook 
jongeren die een verjaardag vieren 
of een ander feestje willen bouwen, 
kunnen dat in Heizoe. Dat is een 
schot in de roos. We willen ervoor 
zorgen dat de infrastructuur verder 
wordt aangepast om geluidsoverlast 
te voorkomen. 

Muziek is de gedroomde uitlaatklep 
voor veel jongeren. Alleen kost mu-
ziek maken heel wat geld zodra je re-
petitieruimte wil huren met de juiste 
instrumenten of geluidsinstallaties. 
We willen jonge muzikanten helpen 
met muziekcheques zodat ze hun 
talent in de beste omstandigheden 
kunnen aanscherpen. 

Kinderen spelen graag in de natuur. 
We missen in Diepenbeek een echt 
speelbos waar je kan ravotten, met 
respect voor de natuur. We willen in 
overleg met de natuurverenigingen 
zoeken naar een geschikte plek voor 

een speelbos. De speelotheek heeft 
alles in zich om uit te groeien tot een 
succes. Samen met de jeugdraad 
willen we investeren in de werking 
van deze speelotheek waar je goed-
koop degelijk en veilig speelgoed 
kan huren. 

Jongeren hebben in de eerste plaats 
recht op goed onderwijs, want dat 
bepaalt mee je slaagkansen in het 
leven. Goed onderwijs begint met 
goede moderne scholen. Die heb-
ben we in Diepenbeek. Onze eigen 
gemeenteschool rusten we verder 
uit met de nodige moderne leer-
middelen. We zetten onze scholen 
aan tot meer samenwerking rond  
diverse projecten, zoals gezond-
heidsacties, fietspool en gezamen-
lijke educatieve projecten die de 
mogelijkheid van één school over-
stijgen. 

We willen volop inzetten op taal-
onderwijs, bijvoorbeeld. Taal is op 
de arbeidsmarkt een onbetaalbare 
troef. We willen samen met de scho-
len nagaan hoe we bijkomende taal-
trainingen of taalkampen kunnen 
aanbieden.  

Iedereen heeft recht op een aange-
paste en vooral betaalbare kinder-
opvang in de buurt waar je woont. 

FREDDY 
timmermans

51 jaar • Plompaertstraat
gehuwd met Nadia Vandebosch 

kinderen Steve en Christine
Quality inspector Ford Genk

marijn 
claesen

26 jaar • Waardestraat 
Perfusionist

 JoYCE 
vangeneugden

19 jaar • Tulpenstraat
studente oost-Europese 
talen en cultuur te Gent

jeugdhuis heizoe blijven 

promoten als jongerenont-

moetingsplaats 

aangepaste openingsuren en 

vooral betaalbare kinderopvang 

muziekcheques voor huren van dure 

repetitieruimtes voor jonge muzikanten 



We willen nagaan hoe we bijko-
mende en aangepaste kinderopvang 
kunnen organiseren. Zeker voor  
kinderen die extra aandacht nodig 
hebben is er een behoefte die niet 
wordt ingevuld. Kinderen met een 
verstandelijke beperking, bijvoor-
beeld, kunnen op dit ogenblik ner-
gens terecht. Dat is voor de ouders 
die de zorg voor hun kind moeten 
combineren met hun werk, vaak erg 
belastend. We kijken uit naar mo-
gelijkheden om deze kinderen, die 
vaak tot op latere leeftijd opvang 
nodig hebben, een passende oplos-
sing te bieden.

Aan de jeugdverenigingen en de 
sportverenigingen vragen we speci-
ale aandacht om kinderen en jonge-
ren met een beperking mee in hun 
werking te betrekken. Waar nodig 
ondersteunen we hen om hun acti-
viteiten en hun infrastructuur aan te 
passen. 

De campus en de studenten zijn erg 
belangrijk voor Diepenbeek. We 
moeten wel goede afspraken kunnen 
maken met de studenten en de in-
stellingen om ervoor te zorgen dat de 
buurtbewoners en de studenten op 
een prettige manier kunnen samen-
leven. Het overlegplatform ‘denktank 
campus’ leverde het voorbije acade-
miejaar goed werk en moet zijn over-
leg verder zetten. Regels die je samen 
opstelt worden strikter nageleefd, zo 
leert de ervaring. 



samen verant- 
woordelijk

Alleen daar is het leven zoet, waar 
men stil en ongedwongen alles 
voor elkaar doet. Het is een oude 
volkswijsheid. Eentje die ons voor 
onze eigen verantwoordelijkheid 
stelt. We houden van gezelligheid 
en we willen allemaal wonen in een 
buurt waar iedereen elkaar bij de 
voornaam kent. We willen allemaal 
in een nette straat wonen zonder 
overlast.  De gemeente kan helpen 
om van onze straten leefstraten 
te maken. Maar het belangrijkste 
ingrediënt voor een aangename 
buurt zijn wij zelf. En de manier 
waarop we zelf onze verantwoor-
delijkheid nemen. 

Van de gemeente vragen we meer 
aandacht voor het ondersteunen 
van buurtwerkinitiatieven. We vra-
gen extra groene hoekjes met zit-
banken en speelruimte voor kin-
deren, plekjes waar mensen elkaar 
ontmoeten dus. We blijven nieuwe 
speeltuintjes aanleggen in de wij-
ken, de wijken Kleine Heereweide 
en Rodenbachlaan zetten we op het 
programma. Zeker in het centrum is 
het belangrijk dat de buurtwerking 
versterkt wordt, want ook nieuwe 
inwoners en bewoners van appar-
tementen willen we aan elkaar sme-
den. 

Maar soms lukt het niet. Sommige 
mensen vergeten dat ze samenleven 
met anderen en zorgen door hun 
gedrag voor overlast. Door sluik-
storten, door lawaaioverlast of door 
hondenpoep te laten liggen. Hen 
willen we duidelijk maken dat ze 
over de schreef gaan. Daarvoor heb-
ben we de medewerking van de poli-
tie nodig die daadwerkelijk optreedt 
tegen dit soort van hinderlijk ge-
drag. De gemeentelijke administra-
tieve sancties, waarbij de gemeente- 
secretaris zelf boetes kan uitschrij-
ven voor overlastgedrag, willen we 
actief inzetten. 

Maar we willen vooral de mensen 
zelf betrekken bij het uitbouwen van 
hun buurt. Als mensen mee verant-
woordelijkheid krijgen in de opbouw 
van hun buurt voelen mensen zich 
ook beter thuis in hun omgeving. 
Soms willen mensen in hun buurt 
een speelpleintje, soms net niet. 
Soms willen mensen bomen op hun 
plein, soms net niet. Een gezellige 
ontmoetingsplaats of meer parkeer-
plaatsen. Wij willen dat de mensen 
actiever kunnen mee beslissen over 
wat er met hun buurten gebeurt. 

an 
missotten
38 jaar • Steenakkerstraat

gehuwd met Rudy Panis
kinderen Céline, Sander 

en Saartje 
zelfstandig kapster

SuZY
wolfs

32 jaar • Visserijstraat
gehuwd met Jochen Geurts

kinderen Wout en Stef
bediende

peter 
latet 

47 jaar • Kabergheidestraat
gehuwd met Patricia Put

kinderen Karen, Robin en Maxime 
coördinator aperam

meer inspraak van de 

buurt in beslissingen

meer groene hoekjes met 

zitbanken en speelruimte 

voor kinderen

blijven investeren in 

speelpleintjes 



gezond en 
duurzaam 

diepenbeek
Gezondheid is onbetaalbaar. Er-
voor zorgen dat de omgeving 
waarin we wonen gezond en groen 
is, is welbegrepen eigenbelang. 
Puur en helder. Dat is de reden 
waarom we staan voor een duur-
zaam en realistisch milieubeleid. 
Daarin willen we met Diepenbeek 
voorop lopen. 

Om te beginnen willen we dat onze 
buurgemeenten rekening houden 
met onze gezondheid. We willen 
geen uitbreiding van de industrie-
zone Genk zuid-west zolang niet 
onomstotelijk is aangetoond dat 
de strengste milieunormen door 
de bedrijven daar gehaald worden. 
Een uitbreiding kan alleen als er 
een stevige groene buffer voorzien 
is tussen de industrie en de woon-
zone. 

De gemeente en het OCMW geven 
best zelf het goede voorbeeld door 
hun gebouwen en hun wagenpark 
klimaatneutraal te maken. Dat be-
tekent slim investeren in energie-
vriendelijke uitrusting en een door-
dacht aankoopbeleid dat aandacht 
heeft voor het beperken van afval. 
Duurzaam werken begint bij goed 
doordacht plannen en realisme. 
Straten afsluiten zodat inwoners  

kilometers moeten omrijden om op 
hun bestemming te geraken is niet 
milieuvriendelijk.

Waar we kunnen geven we groen 
terug aan de mensen. Het Paters-
bos bijvoorbeeld willen we op-
nieuw openstellen als parkgebied. 
De terreinen in de buurt van de  
Visserij zijn perfect om volkstuintjes 
aan te leggen. Diepenbeek heeft 
hele mooie natuurgebieden. Toch 
kunnen deze gebieden niet altijd 
op voldoende draagvlak bij de be-
volking rekenen. 

Een natuurgebied is uiteraard geen 
recreatiegebied. Toch moeten we 
proberen de mensen actiever te 
betrekken bij het beschermen van 
deze gebieden. Dat kan met open 
natuurdagen, met betere informa-
tie over de fauna en flora en het zo 
toegankelijk mogelijk maken van 
deze gebieden. Mensen die mo-
gen genieten van de natuur zijn de  
beste beschermers ervan.
Mensen willen wel meewerken aan 
een duurzame omgeving, als de 
juiste informatie ter beschikking is. 
Daar ligt een rol voor de gemeente: 
informatiecampagnes over com-
postmeesters, klimaatwijken, ratio-
neel gebruik van energie en water.

miet 
nelissen

30 jaar • Dorpheidestraat
samenwonende met 
Jean-Paul Degeling

bediende

noël 
vangeneugden

47 jaar • Tulpenstraat
gehuwd met Linda Martin

kinderen Joyce en Rachel
Manager Lambrechts sanitair

FREDDY 
blokken 

48 jaar • Steenblookstraat
gehuwd met Linda Vandebeek 

dochter Jolien
buschauffeur De Lijn

patersbos openstellen 

als parkgebied

betere communicatie door 

informatiecampagnes 

uitbreiding genk-zuid 

pas na behalen strengste 

milieunormen 



Investeren in hernieuwbare ener-
gie is actueler dan ooit. De ge-
meente kan zelf initiatieven nemen 
m.b.t. zonnepanelen of windener-
gie. De gemeente kan bij de ver-
warming van haar gebouwen, en 
in het bijzonder van de cultuurza-
len, warmtepompen gebruiken. De 
cultuurzalen in de wijken zijn hier 
goed voor gelegen. De gemeente 
kan ook aanvullende aanmoedi-
gingspremies voorzien voor gezin-
nen die zelf willen investeren.  

Bij de planning van openbare 
werken zijn rioleringswerken erg  
belangrijk. Omdat we elke kans wil-
len aangrijpen om te kiezen voor 
een gescheiden rioleringsstelsel 
waarbij afvalwater en regenwater 
gescheiden wordt afgevoerd naar 
de waterzuiveringsinstallaties. 
Maar vooral omdat er belangrijke 
subsidies bij Vlaanderen en bij Infrax 
klaar liggen. We koppelen onze we-
genwerken maximaal aan deze sub-
sidiemogelijkheden. Op die manier 
zijn er werken mogelijk in de Sint-
Janswijk, Rozenberg, Keistraat, Kat-
teweidelaan, Elshouterbosstraat, 
Kruisstraat, Ganzestraat en Lente-
straat. 

Eens de gescheiden riolering aan-
gelegd, is het belangrijk dat de be-
woners geholpen worden met de 
ontkoppelingsprojecten van vuil en 
proper water op hun privéterrein. 
De gemeente kan hier ondersteu-

ning bieden door via goede selec-
tiecriteria aannemers te zoeken om 
af te koppelen bij de particulieren.
Bomen zijn mooi en gezond, maar 
leveren soms ook overlast op. 
Vroeger werden soms bomen 
aangeplant die niet thuis horen in 
een woonbuurt. We hebben het 
dan over boomsoorten met een 
te hoge massieve kruin of  woe-
kerende wortels die echte schade 
berokkenen aan de woningen, niet 
over normale bladval. Waar schade 
optreedt, willen we de bomen ver-
vangen door mooie aangepaste 
laanbomen die beter op hun plaats 
zijn. 

Het Marktplein kan nog mooier 
worden door meer groen en meer 
gepaste bomen te voorzien. We 
willen het Marktplein architec-
turaal verrijken door bijkomende 
terrassen in gelaagd glas aan te 
leggen, geïntegreerd in de water-
partijen en fontein. Op die manier 
verlevendigen we de oostzijde van 
het plein en hopen we nieuwe  
horeca aan te trekken. 

HOPeLijK Hebben juLLie Onze IDEEën vOOr 
EEN PUUR DIEPENBEEK MET PLEZIER GELEZEN.

IDEEën zijn er OM MeT juLLie Te DeLen,  
JULLIE TE INSPIREREN EN ER MET JULLIE 
Over Te PraTen.

saMen zijn We sTerKer OM Onze IDEEëN 
vOOr DiePenbeeK Te reaLiseren.


