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Tal van belangrijke initiatieven zijn gepland voor onze gemeente: de sluiting van de 7 resterende overwegen (Infrabel), de Spartacus sneltram (De Lijn) en de streefbeeldstudie N76 (AWV).
De drie bovengenoemde projecten zorgen voor een goede ontsluiting van het openbaar vervoer en
het doorgaand verkeer. Toch mogen we niet blind zijn voor de gevolgen dat het heeft voor het lokaal
bestemmingsverkeer. Gezien de belangrijke woonfunctie van Diepenbeek moet ook het lokaal verkeer
vlot kunnen verlopen en mogen buurten niet worden afgesneden. CD&V•plus gaat niet akkoord met
de huidige begeleidende maatregelen en plannen zoals ze vandaag worden voorgesteld en dringt aan
op duurzame en aanvaardbare oplossingen voor Diepenbeek. Op zaterdag 31 maart voerde CD&V•plus
actie aan het kruispunt van de Grendelbaan met de N76 en dit met een duidelijke boodschap: Grendelbaan OPEN!
Lees het hier, op pagina 4!

Grendelbaan inbegrepen!

Grendelbaan moet open blijven!

Indien de begeleidende
infrastructuurwerken niet
voldoen dan zal onze gemeente er weldra uitzien
als een lappendeken. Het
bloeiende verenigingsleven
en elke Diepenbekenaar
zullen hier zwaar, dagelijks
en voor zeer lange tijd onder lijden.
Wat zijn de plannen?
Infrabel, beheerder van de spoorwegen, wil 7 overwegen van Diepenbeek
sluiten. Om je in de toekomst van
Lutselus of Rooierheide naar het
centrum te verplaatsen of omgekeerd
moet je één van de drie nieuwe bruggen gebruiken: aan de Nierstraat, de
Waardestraat, de Molenstraat of met
een fiets door de voetgangerstunnel
aan de Stationsstraat.
De Spartacus sneltram komt langs
de universitaire campus en zal in het
centrum tussen de spoorlijn en de
nieuw aan te leggen omleidingsweg
(verlengde Industrielaan), bestemd
voor het lokaal en doorgaand verkeer,
richting Bilzen sporen.
Tengevolge van het Spartacusplan en
de sluiting van de overwegen met de
daarbijhorende nieuwe omleidingsweg, wil AWV (Agentschap Wegen en
Verkeer) de Grendelbaan ter hoogte
van de N76 afsluiten. Dit bestaand
kruispunt willen zij vervangen door
een nieuw belangrijk knooppunt ter
hoogte van de N76/Katteweidelaan. Via een nieuwe aan te leggen
parallelweg wordt dan een verbinding gemaakt met het centrum. Het
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doorgaand verkeer vanuit
Bilzen-Beverst zal dan voortaan via de Muggenbergstraat
en de Katteweidelaan moeten
omrijden. De buurt, ’t Reitje, zal
dan bijna volledig worden afgesloten van de rest van Diepenbeek.
AWV heeft grootse plannen met de
N76 (Verbindslaan/Nieuwstraat) op
heel het grondgebied Diepenbeek.
Een streefbeeldstudie van de N76 is
lopende. De belangrijkste doelstelling
hiervan is om een snelle verbinding
te creëren vanuit het industriegebied
Genk-Zuid richting E313.
Wat zijn de gevolgen?
Door het afsluiten van de overwegen
worden de Rooistraat, Peperstraat en
de Bentstraat doodlopende wegen.
De inwoners van deze straten zullen
in de toekomst ver moeten omrijden,
willen zij zich verplaatsen naar het
centrum. Op de koop toe kruist de
nieuwe sneltramlijn de Peperstraat.
Wie kan deze inwoners garanderen
dat de hulpdiensten altijd en tijdig op
hun bestemming geraken?
De Muggenbergstraat en Katteweidelaan zijn niet uitgerust om het doorgaand verkeer van Beverst richting
Hasselt, Genk of E313 op te vangen
en veel mensen van ’t Reitje hebben
de gewoonte via de Oude Baan en
de Grendelbaan naar het centrum te
rijden. Het kruispunt van de Katteweidelaan zal met verkeerslichten onvoldoende beveiligd zijn.
Het is moeilijk te begrijpen dat daar
waar de Provinciale secundaire school
en het sportcomplex ‘Het Demerstrand’ zich bevinden, de overweg
enkel wordt vervangen door een fietsen voetgangerstunnel. Dit is trouwens
ook een belangrijke invalsweg voor de
inwoners vanuit de wijken Dorpheide
en Lutselus.

Welke rol speelde het gemeentebestuur bij deze
plannen?
Op 12 november 2008 ontving het
scheppencollege de protocol-overeenkomst Spartacus. Amper drie uur later
werd deze overeenkomst ondertekend
door de meerderheidscoalitie. Er zijn
geen voorafgaande besprekingen
geweest tussen alle partijen in dit toch
zeer belangrijk project. CD&V•plus
heeft, als oppositiepartij, dit nieuws
moeten vernemen via TVLimburg en
de kranten!
Tweede blunder bij de opstart van
dit dossier is dat door het ontbreken
van het Diepenbeeks mobiliteitsplan
het studiebureel Varinia (in opdracht
van Infrabel en De Lijn) dit zelf heeft
opgesteld. In dit rapport staat duidelijk vermeld dat het gemeentebestuur
hieromtrent in gebreke wordt gesteld.
Varinia doet enkele tellingen aan de
overwegen! Nadien bepalen zij dat
alle overwegen gesloten en vervangen
worden door 3 bruggen. Er is toen
totaal geen studie gebeurd naar de
verkeerscirculatie van het lokaal verkeer doorheen gans onze gemeente!
In april 2010 werd er op de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd voor
de vooropgestelde maatregelen van
De Lijn en Infrabel (omleidingswegen
en bruggen). Juist hiervoor plande de
meerderheid die avond een commissievergadering om het dossier uit de
doeken te doen. Zelfs op deze commissie werden bijkomende maatregelen uit de hoed getoverd. Van vele
andere maatregelen was niets meer
terug te vinden in het dossier! Zo
werd zonder grondige studie, op basis
van een onvolledig dossier en zonder
dat overleg mogelijk was, het project
door de meerderheid op de gemeenteraad goedgekeurd. CD&V•plus
stemde daarom tegen!

Wat zijn de minimum eisen van CD&V•plus?
1. Het kruispunt van de grendelbaan moet open blijven!
2. Een tunnel voor voetgangers, fietsers en voor gemotoriseerd verkeer in de Stationsstraat.
3. Zwaar verkeer verbieden in de Stationsstraat.
4. Voor de bewoners van de Bentstraat en Peperstraat een weg langs de spoorweg tot aan de Molenstraat, respectievelijk Waardestraat, dit voor een goede lokale ontsluiting.
5. Degelijke financiering van de aanpassingswerken aan de gemeentewegen.
6. 3 extra fiets- en voetgangerstunnels voor Nier- en Rooistraat, Peper- en Waardestraat, Molen- en Bentstraat.

‘Zij blij dag’ op de maandagmarkt
Start je dag met een “Goeiedag”!

Het is een alom gekend
fenomeen. De meesten
onder ons leven aan een
superhoog tempo. De combinatie werk en gezin moet
zorgvuldig worden gepland. En dan spreken we
nog niet over de hobby’s
en sportactiviteiten van
onszelf, onze kinderen en
partner.
Alles gebeurt volgens een strak
schema. Meestal brengt dat enorme
druk en stress met zich mee waardoor we er vaak geïrriteerd en
onverschillig bijlopen, onbewust
weliswaar. Het is een vaststelling
dat mensen alsmaar minder kunnen
verdragen van elkaar!
Willen we deze verzuring aanpakken
dan moeten we van de maatschappij terug een gemeenschap maken.
Sociale en culturele verenigingen

zijn hierin een meerwaarde. Ze doen
hun uiterste best om mensen samen
te brengen en tegen de onverschilligheid op te komen.
Ook CD&V•plus wil hieraan
meewerken en doet een oproep aan
iedereen:
Start je dag met een welgemeende,
hartverwarmende “Goeiedag”!

We zijn in ons opzet geslaagd. In
een gemoedelijke sfeer werd er
gekeuveld over de gewone dingen in
ons leven, maar zeker ook over de
kleine en grote problemen in onze
gemeente.
Kortom over die onderwerpen die
ons dagdagelijkse doen en laten
bepalen.

Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van CD&V, steunt dit
initiatief met hun jaarlijkse ‘Zij blij
dag’. Deze dag wordt de combinatie gezin, zorg en arbeid extra in de
schijnwerpers gezet.
Op maandag 14 mei organiseerde
CD&V•plus een ontmoetingsmoment op het Marktplein. De intentie
van deze vriendschapsdag was om
de afstand tussen de burgers te
verkleinen en een gezellig praatje
te maken met de marktbezoekers.
Een fijn gesprek is zeer verrijkend!
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Meerdere Vlaamse gemeentebesturen zijn de laatste
decennia tot het besef gekomen dat het buurtleven erg
belangrijk is geworden. Wat
begonnen is als buurtwerk
in achtergestelde stadsgebieden om de leefbaarheid
te verbeteren, is stilaan veralgemeend tot de vaststelling dat een goed buurtleven
bijdraagt tot het algemeen
welzijn van de bewoners. Een
goede buur is voor sommige
mensen belangrijker dan een
ver familielid.
Kinderen nestelen zich als maar minder in de buurt van hun ouders, broers
en zussen. Het werk dwingt mensen
soms om de buurt waarin ze zijn opgegroeid achter zich te laten. Daarom
wordt de nieuwe buurt belangrijker
voor sociale contacten. Het buurtleven is sowieso een spontaan gebeuren
dat je niet kan forceren en is zeker
een sterk wapen tegen de verzuring.
Sommige gemeentebesturen hebben al
een lange weg afgelegd in het samenwerken met buurtcomités omdat ze
een cruciale rol kunnen spelen in het
oplossen van kleine en grote problemen. Het is altijd beter als mensen
zelf de problemen kunnen oplossen
in de plaats van politie of een andere
instantie.

stappen gezet. Het buurtleven heeft
erkenning gekregen. De buurtcheque
voor uitleenmaterialen en de jaarlijkse
vergadering van buurtvoorzitters zijn
een belangrijke steun bij het organiseren van buurtevenementen. Voor
CD&V•plus mag het best nog een
beetje verder gaan. De initiatiefnemers helpen met de organisatie van
hun jaarlijkse barbecue of ander feest
blijft een essentieel onderdeel. We
vinden zelfs dat de initiatiefnemers
meer vrijheid mogen krijgen bij het
aanwenden van de subsidie en niet
beperkt worden deze te besteden binnen het aanbod van de gemeentelijke
uitleendienst. CD&V•plus is dan ook
opgetogen dat het gemeentebestuur
hiervoor inspanningen levert. Vorig
jaar april agendeerde CD&V•plus op
de gemeenteraad een voorstel om een

financiële tegemoetkoming te doen
aan de buurtcomités. Dit voorstel
kwam op vraag van de buurtverenigingen nadat de CD&V-werking een
enquête hadden georganiseerd. Het
gemeentebestuur heeft nu groen licht
gegeven aan ons idee. Dit betekent dat
ieder buurtcomité €100 ter beschikking
krijgt als hulp bij het organiseren van
een buurtactiviteit. Hopelijk worden
nog meer inwoners in Diepenbeek
overtuigd om ook in hun wijk, straat
of buurt een aangenaam samenzijn op
touw te zetten. Natuurlijk kunnen we
hier nog een stapje verder in gaan door
bijvoorbeeld met elkaar in dialoog te
gaan betreffende de ‘woonkwaliteit’ in
de buurt, dit om eventueel initiatieven
ter verbetering ter sprake te kunnen
brengen.

In Diepenbeek zijn er zeker goede

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Jos Leroi
(jos.leroi@telenet.be)
www.cdenvplusdiepenbeek.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Voor een sterke buurtwerking

