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Samen is super!
De vakantieperiode komt eraan!
Tijd om SAMEN te genieten van een fietstochtje, een daguitstapje naar de zee of een welverdiende vakantie. Maar voor
dat u uw koffers gaat pakken valt dit huis-aan-huisblad in uw
brievenbus.
Onze fietspaden, een gespreksonderwerp waar we samen ongetwijfeld
uren kunnen over praten. Inderdaad,
de fietser is een zwakke en tevens
één van de meest kwetsbare weggebruikers. Veiligheid primeert en
onze Schepen van openbare werken
Erik Van Roelen wenst dit dan ook te
verduidelijken.
Halen groeit, dit hebt u toch ook
gemerkt! Kijkt u maar eens rond in
onze stad!
De werken aan het stadhuis, de

verhuis naar het oude Postgebouw, allemaal SAMEN richting toekomst....
Een kort verslag van de Italiaanse eetavond van CD&V Groot-Halen kan
u ook terugvinden in deze editie van
ons huis-aan-huisblad.
Graag wens ik u, SAMEN met mijn
Mandatarissen en bestuursleden, een
SUPER vakantie toe!
Heidi Wuestenbergs
Voorzitter CD&V Groot-Halen

Beredeneerd aanleggen van fietspaden
Tijdens de vorige legislatuur werden 2 dossiers i.v.m.
fietspaden opgestart die als doel hadden Zelem te verbinden met Diest. Enerzijds de mogelijkheid om een
verbinding via de Kolenbergstraat door het Webbekomsbroek te maken (toeristisch fietspad) en anderzijds via
de Gennepstraat over Schaffen (functioneel fietspad).

Aangezien het traject over Schaffen
door alle schoolgaande jeugd sinds
mensenheugenis gebruikt werd (om
de Diestse scholen te bereiken),
werd hier absolute voorkeur aan
gegeven. Wie zou immers schoolgaande kinderen tijdens de donkere
wintermaanden door het onverlichte
Webbekomsbroek sturen om zo de
Diestse scholen te bereiken?
De provincie trad ons volmondig bij
in deze beslissing en dit resulteerde
in een medefinanciering voor 50%
van diezelfde provincie Limburg
voor de fietspaden en een samenwerkingsovereenkomst met en een
medefinanciering van de Stad Diest.
(Het bord met de medefinanciering is trouwens zichtbaar langs het
fietspad.)
Tevens werd het ontwerp ook
opgemaakt door de specialisten van
de Dienst Wegen van de Provincie
Limburg. Vol trots mogen we stellen
dat dit project een schot in de roos
was en dat de vele schoolgaande
kinderen hier dagelijks dankbaar
gebruik van maken.
Ondertussen werd voor de Ko4

lenbergstraat een rioleringsdossier
ingediend bij de VMM om ook hier
maximale subsidies te kunnen krijgen voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel waardoor
we ook de wegenis voor een groot
gedeelte zouden kunnen vernieuwen
met externe financiële middelen.
Eveneens werd een aanvraag ingediend om het fietsroutenet uit te
breiden zodat een verbinding kon
gemaakt worden tot aan de Staatsbaan te Zelk. Deze goedkeuring
werd inmiddels ook bekomen.

Dit project werd eveneens door
de Dienst Wegen van de Provincie
Limburg ontworpen en de bouwvergunning werd reeds afgeleverd. Om
het fietspad veilig af te scheiden van
de weg waren ook hier grondonteigeningen nodig, die intussen ook

bekomen zijn. Ook de nodige buffering in geval van hevige regenval
werd hierin noodzakelijker wijze
voorzien net als de optimale afkoppeling van de woningen langs het
traject.
Door hier gestructureerd en beredeneerd te werk te gaan hebben we de
kostprijs van dit project aanzienlijk
kunnen beperken. De inbreng van
de Provincie, Infrax en de VMM is
ons inziens ruim voldoende om het
opgelopen tijdsverlies te compenseren en onze Stadskas te ontlasten.
Een zelfde scenario speelt zich af
in het fietspadendossier te Loksbergen. De verbinding met het
centrum van Halen wordt financieel
mogelijk gemaakt door dit te combineren met het ondertussen bekende
Aquafinproject “Verbindingsriool
Loksbergen”. Ook hier zullen de
financiële tussenkomsten van zowel
Aquafin, Infrax, de Provincie, De
Vlaamse Gemeenschap als de VMM
de uitvoering mogelijk maken. Het
is vanzelfsprekend dat hiervoor de
nodige tijd dient genomen te worden om aan alle subsidievoorwaarden te voldoen.

Erik Van Roelen
Schepen
Openbare Werken

Het “tijdelijk” stadhuis: een schot in de roos
Midden maart verhuisden de administratieve diensten
van het stadhuis naar de vroegere Postgebouwen. Op
zeer korte tijd werd de oude lokettenzaal, de sorteerruimte en de conciërgewoning in een aangenaam tijdelijk
“gemeentehuis” omgetoverd. Een dikke pluim voor alle
personeelsleden die dit mogelijk maakten! Een kleine
dankreceptie was hier dan ook zeker en vast op zijn
plaats.

De keuze voor de aankoop van
het vroegere Postgebouw en deze
tijdelijke verhuis is weloverwogen
gebeurd rekening houdend met
verschillende factoren.
Alternatief 1: de piste van een tijdelijke verhuis van alle diensten naar
“de Rietbron” was voor het stadsbestuur GEEN alternatief. De redenen hiervoor zijn vanzelfsprekend:
• De Rietbron is ingericht als een
gemeenschapscentrum met een
multifunctioneel karakter en bijgevolg niet geschikt als een administratief centrum.
• De bibliotheek, seniorenlokaal en
de academies zouden dan weer
elders moeten gehuisvest worden.
• De erkenningen gepaard gaand
aan deze activiteiten zouden niet
gehaald worden tijdens deze periode.

Alternatief vier kwam onverwacht
echter uit een andere hoek. Het
bericht dat het voormalige Postgebouw niet meer zou gebruikt
worden door de diensten van de
Post (wegens te groot voor hun
nieuwe manier van werken) opende
voor het stadsbestuur wel perspectieven. Dit gebouw werd destijds
• De verenigingen die een activiteit
door het vooruitziend stadsbestuur
zouden willen organiseren, zouden in het BPA terecht ondergebracht in
gedurende 2 jaar moeten wachten een “zone voor openbaar nut”. Dit
op een geschikte locatie.
had tot gevolg dat dit gebouw aan
Een tweede alternatief was het
financieel interessante voorwaarden
tijdelijk onderbrengen van al deze
kon aangekocht worden en dat de
diensten in kantoorcontainers. Hier nodige basisuitrusting reeds aanwewaren er twee grote struikelblokzig was (nieuwe verwarmingsinstalken: enerzijds het financiële plaatje
latie, de nodige nutsvoorzieningen,
en anderzijds de nodige ruimte om
brandkast, sanitair, glasvezelkadeze containers te plaatsen zonder
bel,…)
het opgeven van heel wat parkeergelegenheid. De uiteindelijke kostprijs Het grote voordeel is dat dit ge(huur, installatie en demontage) zou bouw na deze tijdelijke verhuis
ongeveer de helft bedragen van de
terug vrijkomt, onze eigendom is
aankoopprijs van de postgebouwen. en bijgevolg voor een aantal dienRekening houdend met het feit dat
sten een oplossing kan bieden voor
de service naar de bevolking nog
hun huisvestingsproblemen. We
beperkter zou zijn is het dan ook lo- denken dan vooral aan diensten die
gisch dat deze optie ook niet verder zeer nauw betrokken zijn met onze
behouden bleef.
gemeentediensten en hier eventueel
een definitief onderkomen zouden
Een derde alternatief was de mokunnen vinden. Bijkomend is het
gelijkheid om de verbouwing in
een voordeel dat deze nieuwe eigenverschillende fases uit te voeren met dom aansluit op het domein van de
telkens tijdelijke verhuizen dienst
Stadswerkplaats.
per dienst. Dit betekende echter een Een uitgelezen kans die het stadsserieuze meerkost op de bouwwerbestuur vanzelfsprekend niet liet
ken met daarbij een verdubbeling
liggen.
van de uitvoeringstermijn en een
Erik Van Roelen
permanente last voor personeel en
Schepen Openbare Werken
nog meer voor de burgers.
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Samen aan tafel met CD&V Groot-Halen
Op 1 April 2011 organiseerde CD&V Groot-Halen haar
‘Ristorante CD&V’.
Op het menu: ‘Home made Italian
food’
Een echte uitdaging voor onze
kookploeg maar het was wel de

moeite waard.
Het resultaat : een tot aan de nok
gevulde Rietbron met lustige eters,
de sfeer zat er goed in!
Een Italiaanse zanger zorgde voor
het muzikaal intermezzo en natuurlijk was de gelatti niet te versmaden!
CD&V Groot-Halen bedankt haar

CD&V Halen-Zelem-Zelk-Loksbergen
presenteert u zijn

Ronde
van halen
Hou alvast je brievenbus in de gaten voor meer info!
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leden en sympathisanten voor hun
aanwezigheid.
Tot op een volgende activiteit van
‘CD&V Groot-Halen!’
Het was ‘Samen is Super’.
Heidi Wuestenbergs
Voorzitter CD&V Groot-Halen

Colofon
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse:
Heidi Wuestenbergs
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:
Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel
e-mail: direct@cdenv.be

