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ALKEN

www.n-va.be/alken

Beste Alkenaar,

De tijd gaat snel, gebruikt hem 
wel! Een veel gehoord spreek-
woord dat geldt voor ieder van 
ons. 

En dat we die tijd goed gebruikt 
hebben, mogen we gerust stellen. 
Met de huidige bestuursploeg 
hebben we ervoor gezorgd dat 
de financiële situatie van onze 
gemeente er toch al rooskleuri-
ger uitziet dan voorheen. Bij een 
ongewijzigd financieel beleid zou 
de toestand van onze gemeente 
ontsporen. En dat zou onverant-
woord en vooral asociaal zijn.

Ik ben de laatste om te ontkennen 
dat deze situatie geen pijn zou 
doen, maar met de nodige moed 
kunnen we ervoor zorgen dat we 
voor onszelf maar ook voor onze 
kinderen en kleinkinderen een 
mooi en financieel gezond Alken 
creëren. 

In naam van mezelf en de be-
stuursploeg van N-VA Alken wens 
ik u en ieder die u dierbaar is een 
gezond en gelukkig 2016 toe!

Nieuwjaarswensen

van de burgemeester

een schitterend 2016!
N-VA Alken wenst u allemaal

Het blijft onze belangrijkste doelstel-
ling om u en onze gemeente ook in 
2016 u een mooie toekomst aan te 
bieden. Dat kan alleen als we samen 
durven gaan voor verandering, ook 
als er moeilijke beslissingen moeten 
genomen worden. 

Onze gemeente- en OCMW-raads-
leden, schepenen, burgemeester en 
bestuursleden zullen zich ook in 
2016 elke dag verder inzetten om een 
samen met de andere meerderheid-

partijen een constructief en toekomst-
gericht  beleid te voeren, rekening 
houdend met de beschikbare financi-
ele middelen van de gemeente Alken. 

Mocht u interesse hebben om op één 
of andere manier mee te willen helpen 
om dit beleid verder vorm te geven, 
dan kan u ons altijd contacteren. 

De gegevens van alle bestuursleden 
vindt u op www.n-va.be/alken.
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Sint-Jorisheem. Zaterdag 20 februari
Van 17 tot 21 uur
Prijs
Volwassenen: 16 euro (keuze uit lasagna, drie pasta’s en een dessert)
Kinderen tot 12 jaar: 10 euro

Hoe inschrijven?
Contacteer Ingrid Loix voor maandag 10 februari en schrijf je in:
• Tel: 011 59 18 95
• Gsm: 0498 07 71 43
• E-mail: ingrid.loix@n-va.be

Deze strook meebrengen op 20 februari.

Naam:  ______________________________________

Adres: ______________________________________

Tel.:  ________________________________________

Ik kom tussen:

 17 en 18 uur
 18 en 19 uur
 19 en 20 uur
 20 en 21 uur

Volwassenen:
…… x 16 euro = …………………………. euro

Kinderen (-12 jaar):
…… x 10 euro = …………...........………. euro

TOTAAL: ………………………................…. euro

Geef deze strook af of mail ze door bij uw inschrijving.

Naam:  ________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________

Tel.:  __________________________________________________________

Ik kom tussen:

 17 en 18 uur
 18 en 19 uur
 19 en 20 uur
 20 en 21 uur

Volwassenen:
…… x 16 euro = …………………………. euro

Kinderen (-12 jaar):
…… x 10 euro = …………...........………. euro

TOTAAL: ………………………................…. euro

Gelieve het correcte bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE15 0688 9214 8130 met vermelding 
‘naam + pastabuffet’ voor 10 februari 2016.

www.n-va.be/alken alken@n-va.be

Bij de geboorte van elke nieuwe Alkenaar worden er slabbetjes  
met opschrift ‘Made in Alken’ overhandigd aan de fiere 
ouders. Tevens ontvangt elk boreling een geboortecheque.

Het kruispunt Hoogsimsestraat-Knipscheerstraat werd volledig 
heringericht om een veilige oversteekplaats voor de fietsers te creëren. 

Het kruispunt werd voorzien van een verkeersdrempel om het verkeer 
af te remmen. 

Er zijn ook paaltjes geplaatst met reflecterende strips. 

‘Made in Alken’

Kruispunt Hoogsimsestraat-Knipscheerstraat heringericht

www.n-va.be/hamme 

De gemeente Alken ontvangt 
subsidies van Limburg Sterk Merk 
(LSM) voor de ontwerpen van het 
project ‘Alken 2020 Valley’.  
Het project omvat de vernieuwing 
en de uitbreiding van de omgeving 
rond het bestaande recreatiedomein 
De Alk. 

Het projectgebied van Alken 2020 
Valley strekt zich uit over het volle-
dig sport- en recreatiedomein, uitge-
breid met de huidige parking ‘Sport-
hal’, het gebied met de Dorpsmolen, 
het binnengebied RUP Centrum IV, 
het plein Laagdorp en het huidige 
gemeenschapscentrum Taeymans 
met voorliggende kapelanijen.

Met het project wil de gemeente  
Alken o.a. onderzoek uitvoeren naar 
de eventuele realisatie van het bij 
LSM ingediende project:

•  De gemeentelijke molen willen 
we herinrichten en opnieuw in 
gebruik nemen. 

Tevens doen we onderzoek naar 
het eventueel onderbrengen van 
een fietsherstelplaats op de locatie, 
de organisatie van workshops rond 
energie-oude ambacht, educatie en 
de uitbating van horeca, een B&B of 
een kinderboerderij.

•  Voor de rioleringsproblematiek in 
de beek De Herk’ zoeken we een 
oplossing.

•  Het plein Laagdorp willen we her-
inrichten tot een multifunctioneel 
ontmoetings- en leefplein.

•  We voorzien in eigentijdse 
jongerenaccommodatie(s): een 
jeugdhuis en jeugdlokalen.

•  De verbindingsweg Koutermans-
traat willen we omvormen tot een 
fiets- en/of wandelpad.

•  We trachten een modern en 
aantrekkelijk verkeerspark uit te 
bouwen.

‘Alken 2020 Valley’ staat in de steigers

De gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu 
zet het licht op groen voor twee windmolens op 
het industrieterrein Kolmen. De zoektocht naar 
een ontwikkelaar die de windmolens op het 
industrieterrein wil plaatsen, kan beginnen.  
Het gemeentebestuur stelt een terrein voor één 
molen ter beschikking aan de technische dienst  
in de Groenmolenstraat in Alken. 

“De ontwikkelaar moet vervolgens zelf op zoek 
naar een tweede perceel op het industrieterrein”, 
verklaart Cindy Vandormael, schepen van Milieu en 
Duurzaamheid. “Essentieel is de participatie van de 
burger. Onze inwoners moeten betrokken worden, 
rechtstreeks aan het project kunnen deelnemen en 
ook stroom kunnen afnemen. Twee windmolens 
leveren groene stroom voor zowat 2 800 gezinnen.” 

Twee windmolens  
welkom op Kolmen

Award van de  
ondernemer gaat  
naar Alk Reizen
Voor de uitreiking van de award van de Alkense 
ondernemer mochten we gebruik maken van 
zaal ‘Op Zolder’ in de Brouwerij: dit getuigt 
van onze goede relatie met de brouwerij. De 
uiteindelijke laureaat van deze award werd 
reisbureau Alk Reizen. Langs deze weg: een 
dikke proficiat!

Zebrapad aan station
Het gemeentebestuur kreeg heel wat klachten 
omdat er ter hoogte van het station geen veilige 
oversteekplaats was. Daar is nu verandering in 
gekomen. 

“We hebben begrip voor de verzuchtingen van de 
mensen maar we kunnen niet zomaar een pot verf 
nemen en strepen verven”, aldus burgemeester 
Marc Penxten. “Je mag niet vergeten dat er voor zo 
een ingreep zelfs een ministrieel besluit nodig is.”

Van zodra het 
ministrieel 
besluit in 
orde was, 
werd het 
zebrapad 
aangelegd.

Groot pastabuffet!






