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Veilig thuis in een welvarend Alken

Beste Alkenaar

Op 14 oktober is het aan u om een 
nieuwe gemeenteraad samen te stellen. 
Zes jaar lang hebben onze mandatarissen 
constructief gewerkt voor Alken. N-VA 
Alken gelooft rotsvast in de toekomst van 
onze gemeente en de vele talenten van de 
Alkenaren.

Gesteund door een duidelijke,  
krachtige beleidsvisie zorgden we  
voor een dynamiek die onze gemeente 
verder liet groeien en bloeien.

Alken kwam sinds lang weer regelmatig 
positief in het nieuws. Die koers willen we 
aanhouden. We willen Alken verder op de 
kaart zetten. 

Uw burgemeester Marc Penxten zal  
opnieuw kandidaat-burgemeester zijn 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober. Marc heeft samen met onze 
ploeg meer dan zijn strepen verdiend. 
Marc is een geboren en getogen  
Alkenaar, met een groot hart voor zijn 
gemeente en draagt geloofwaardigheid 
hoog in het vaandel. 

Marc zal weer omringd worden door een 
sterk team. Binnenkort zullen we onze 
andere kandidaten voor de gemeente-
raadsverkiezingen aan u voorstellen.

Peter Bollen
Afdelingsvoorzitter

De ingeslagen weg verderzetten 

Marc Penxten opnieuw  
kandidaat-burgemeester

Op 14 oktober kiest u een nieuw gemeentebestuur voor de volgende zes 
jaar. Marc Penxten is opnieuw kandidaat-burgemeester voor de N-VA. 
“De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de Verandering”, zegt 
Marc Penxten. “We plukken daar inmiddels de eerste vruchten van. Dat 
blijkt ook uit de onlangs verschenen gemeentemonitor. Het is nu zaak 
om verder te gaan op de ingeslagen weg.  

Alken beste leerling Limburgse klas
De Vlaamse overheid heeft onlangs een 
grote bevraging gedaan in alle Vlaamse 
gemeentes. De vragenlijst bevatte meer 
dan 200 indicatoren en dit leverde een 
onafhankelijk rapport op, met punten 
gegeven door de inwoners. En wat bleek? 
Onze prachtige gemeente Alken haalde 
zowaar de topscore van Limburg.

85 procent Alkenaren is tevreden
“Uit de monitor blijkt dat 85 procent van 
de Alkenaren tevreden is. Geen enkele 
andere Limburgse gemeente scoort beter. 
En daar mogen we fier op zijn. Het is 
volgens mij een bewijs dat we de juiste 
weg zijn ingeslagen met ons gemeentelijk 
beleid. Dat geeft ons nog meer zin om op 
dit elan te verder werken”, aldus nog Marc 
Penxten.

Wat kan beter?
Op het vlak van de aanwezigheid van 
voldoende culturele voorzieningen, de 
betrokkenheid van inwoners bij het beleid 
en de aanwezigheid van voldoende fiets-
paden kan Alken beter, zo blijkt uit de 
gemeentemonitor. 

Marc Penxten: “We zijn volop bezig 
met de voorbereidingen tot realisatie 
van extra fietspaden, bijvoorbeeld op de 
Steenweg (zie artikel bladzijde 3) en de 
Hameestraat. Wat betreft de culturele 
voorzieningen en betrokkenheid bij het 
beleid zullen we nog een tandje moeten 
bijsteken. Ons werk is nooit af. En geluk-
kig maar!”

Marc Penxten
Uw burgemeester

Alken scoort goed in de gemeentemonitor
Enkele cijfers uit de gemeentemonitor op een rijtje:

85 procent is tevreden over de buurt en de gemeente

93 procent woont graag in Alken

77 procent vindt de straten en voetpaden netjes

92 procent is tevreden over de huisvuilvoorzieningen

87 procent is tevreden over de loketvoorzieningen 

86 procent voelt zich zelden of nooit onveilig

Alkenaren 

meest tevreden 

inwoners van 

Limburg

#  een hart voor Alken
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Werken kruispunt Stationsstraat-Grootstraat klaar
Wie het kruispunt van de Grootstraat en de Stationsstraat kent, zal het beamen: door de beperkte 
zichtbaarheid ontstonden er vaak gevaarlijke situaties. Ook liep het verkeer er tijdens piekmomenten 
vast. Door de recente herinrichtingswerken behoort dat vanaf nu tot de verleden tijd. 

Onveilige verkeerssituatie 
Wie gebruik maakte van het kruispunt, heeft zeker al gezien 
hoe auto’s uit de Grootstraat tot bijna op de Stationsstraat 
moesten rijden om het aankomende verkeer te zien. Zo wer-
den fietsers die richting Terkoest reden gehinderd en konden 
vrachtwagens of bussen die de Grootstraat wilden inrijden 
de bocht moeilijk nemen. Ook de fietsoversteekplaats in de 
Stationsstraat was niet ideaal.

Werken maken einde aan onveilige verkeerssituatie 
Het project van het Agentschap Wegen en Verkeer met ver-
keerslichten en fietsopstelplaatsen zorgt nu voor een veilige-
re en vlottere situatie. De fietspaden van de Stationsstraat en 
de Grootstraat werden doorgetrokken over het kruispunt tot 
voorbij de aansluiting met de Ridderstraat, zodat fietsers nu 
een volwaardige plaats krijgen op het kruispunt, gescheiden 
van het autoverkeer. In de zone 30 richting centrum voe-
gen de nieuwe fietspaden in op de rijweg en is er gemengd 
verkeer, zoals dat voordien ook was. Op het kruispunt zelf 
zijn er nu duidelijk zichtbare oversteekplaatsen en kunnen 
fietsers en voetgangers veilig de weg over dankzij de nieuwe 
verkeerslichten.

Sinds het einde van de paasvakantie zijn 
de werken van het Agentschap Wegen 
en Verkeer aan het kruispunt Stations-
straat-Grootstraat voltooid. Gelijktijdig paste 
Infrax ook de riolering aan. 

Cindy Vandormael, schepen van Verkeer en Mobiliteit

Twee vragen aan … Liesbeth Paque  
en Charisma Wauters
In dit huis-aan-huisblad plaatsen we met enige trots en fierheid een 
aantal van onze bestuursleden in de kijker. Energieke en dynami-
sche mensen die elke dag werken aan de Verandering. Deze keer is 
het de beurt aan Liesbeth en Charisma. 

Liesbeth Paque
1  Wie is Liesbeth Paque?

“Ik ben een geboren en getogen Alkenaar. Ik ben gehuwd en heb 
drie schatten van kinderen. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilligster 
bij Kind en Gezin. Ook de activiteiten van KVLV Alken-Centrum 
probeer ik niet te missen. Daarnaast zetel ik voor de N-VA in de 
adviesraad van de culturele centra en in de raad van bestuur van 
Arbeidskansen. Ik ben ook penningmeester van N-VA Alken.”

2  Waar wil je jezelf voor inzetten? 
“Ik wil gaan voor een Alken waar het fijn is om op te groeien en 
te wonen. Als moeder van drie kinderen ken ik de noden voor de 
jeugd. Ook daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.” 

Charisma Wauters
1  Wie is Charisma Wauters?

“Ik ben 29 jaar, geboren in India, maar trotse Alkenaar. Ik 
ben grootgebracht in de Pleinstraat door Anita Wanten en 
Marc Wauters. Momenteel werk ik als zorgkundige in het 
Jessa Ziekenhuis. Ik ben ook medeleidster van KHioo, een 
sport-en-spelbeweging voor jongeren met een beperking.”

2  Waar wil je jezelf voor inzetten?
“Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan onze mooie 
gemeente. Binnen onze afdeling ben ik dan ook graag een 
helpende hand. Laten we er samen voor gaan!”

Na 40 jaar eindelijk beweging in het dossier

Herinrichting Steenweg komt eraan
Na 40 jaar komt er eindelijk beweging in het project voor de vernieuwing van de Steenweg. De voorbije 
jaren werd een startnota opgesteld. Voor dit project werken we als gemeente Alken samen met de stad 
Sint-Truiden, het Vlaamse Gewest en Infrax. De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereen-
komst voor samengevoegde opdrachten van diensten goed inmiddels goed.

Concreet betekent dit:
  dat voor Alken en Sint-Truiden de projectnota voor de  

volledige Steenweg op het Alkense grondgebied en  
gedeeltelijk op het Sint-Truidense grondgebied (tot aan  
rotonde Melveren) wordt opgemaakt;

  dat voor het gedeelte van de Steenweg in Alken tussen het 
kruispunt met de N754 (de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de 
Stationsstraat) en de grens met Hasselt de studies voor de 
riolering, de aanleg van fietspaden en de renovatie van de 
wegverharding worden opgestart. De kosten voor de riole-
ring zijn ten laste van Infrax, de weg en fietspaden worden 
door het Vlaams gewest betaald. Als gemeente moeten we 
enkel de uitrusting van de bushaltes financieren. Omdat 
deze recent vernieuwd werden, zal dit de gemeente niet 
veel kosten.

  De overige fases zullen nadien volgen.

Bestuursleden Liesbeth Paque 
en Charisma Wauters

Bestuurs- 

leden in  

de kijker!

N-VA Alken in beeld 
Ben jij onze slogan ‘#Een hart voor Alken’ ook al 
tegengekomen in het Alkense straatbeeld?



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


