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Veilig thuis in een welvarend Alken

77 extra parkeerplaatsen 
in Terkoest
Momenteel werkt de aannemer volop aan de nieuwe  
parking naast het kerkhof. Voor de parkeerplaatsen  
gebruiken we waterdoorlatende materialen en  
voor de toegang van de parkeerplaatsen asfalt. 

Langs gc d’Erckenteel (zijde Parkstraat) rij je  
naar de parking. De uitrit ligt naast de  
begraafplaats. 

Marc Penxten
Uw burgemeester en lijsttrekker

Laagdorp feestelijk 
geopend
Op zondag 3 juni werd het vernieuwde plein officieel geopend 
door onze burgemeester en het bestuur. Tevens werd het Alkers 
lied ‘Denkend aan Alken’, een cantate voor alle Alkenaren, 
voorgesteld. Het lied is een samenwerking tussen het 
gemeentebestuur, de Alkense koren en de koninklijke harmonie 
Sint-Aloysius, met Martin Slootmakers als muziekschrijver en 
René Geldof als tekstschrijver.

#  een hart voor Alken
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GR.A.S-project wint gouden kinderschoen
Dat onze OCMW-mandatarissen Carine Meyers en Peter Vanhoutteghem een hart voor Alken hebben 
is na zes jaar hard werken wel gebleken. Hun laatste wapenfeit, het GR.A.S-project, heeft de gouden 
kinderschoen gewonnen. Het is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG).

Wat was dit GR.A.S-project ook al weer, zullen sommi-
ge onder ons denken? Zowel in St-Joris, Alken-centrum 
als Terkoest is de kinderopvang voorzien van een groene, 
avontuurlijke speelplaats om het buitengevoel, de creativiteit 
van het vrije spel en het groepsgevoel van onze kinderen te 
stimuleren.

Deze speelplaatsen zijn ondertussen al uitvoerig getest en 
goedgekeurd op onder andere de buitenspeeldag. “Het is de 
inzet van allen die hieraan meewerkten en natuurlijk de in-
vestering van de gemeente en het OCMW die wij in de kijker 
willen zetten via deze nominatie. Een prachtvoorbeeld van 

samenwerking, goed bestuur en een hart voor Alken”, zeggen 
OCMW-raadsleden Carine Meyers en Peter Vanhoutteghem.

Twee vragen aan … Bart Schils en Theo Donné

Bart Schils 
1. Wie is Bart Schils?
“Ik ben afkomstig uit Borgloon en 
werd geboren op 25 mei 1976 te 
Tongeren. Ik ben de zoon van René 
Schils en Marie-Louise Haling. Ik 
ben gehuwd met schepen Cindy 
Vandormael en woon sinds 2006 in 
Alken. Momenteel ben ik onder-
voorzitter van N-VA Alken. Als 
kleine jongen stond ik jaarlijks aan 
de zijde van mijn vader, die een 
echte Volksunie-man was, tijdens de 
IJzerbedevaart in Diksmuide. Het 
Vlaamse gedachtegoed werd me dus 
met de paplepel meegegeven.”

“Ik heb op vrij jonge leeftijd mijn 
beide ouders verloren, maar ik ben 
er zeker van dat ze trots zijn op 
Cindy en mezelf voor hetgeen we 
hier in Alken doen op politiek vlak, 
uiteraard in samenwerking met de 
ganse N-VA-ploeg.”

2.  Waar wil je jezelf voor 
inzetten?

“Als stille kracht achter de schermen 
steun ik de partij en hoop ik dat we 
als de N-VA nog vele jaren het mooie 
Alken mogen mee besturen.”

Theo Donné
1. Wie is Theo Donné?
“Ik ben een trotse Alkenaar. Ik 
ben gehuwd met Marietje Maes. 
De meeste tijd breng ik door als 
bedrijfsleider van een industrieel 
bouwbedrijf. De N-VA vertegen-
woordig ik in de GECORO en de 
LABORA.”

2.  Waar wil je jezelf voor 
inzetten?

“Graag wil ik mij inzetten voor de 
verdere ontwikkeling van Ter-
koest, Sint-Joris en Alken-centrum. 
Mijn ervaring van 43 jaar kan een 
meerwaarde zijn om mee te bouwen 
aan een nog aangenamer Alken 
waar mensen graag willen wonen en 
werken.”

De Verandering Werkt

Verantwoord investeren in Alken
Als schepen voor onder andere Sport, Cultuur en Evenementen wil Ingrid Loix een beleid voeren dat 
de budgetten onder controle houdt. Met beperkte middelen doet ze toch belangrijke dingen. Een greep 
uit de laatste verwezenlijkingen.

Investeren in  
veiligheid en  
jongeren
Als schepen voor onder andere 
Jeugd, Mobiliteit, Milieu en  
Verkeer investeert Cindy 
Vandormael volop in verkeers-
veiligheid en onze jongeren. Een 
overzicht.Bestuurs- 

leden in  

de kijker!

De relighting van de sporthal is klaar. De 
nieuwe ledverlichting is veel energiezuiniger 
dan de vorige. Daardoor zal het jaarlijks elek-
triciteitsverbruik dalen van 76 000 kWh naar 
30 000 KWh. Dat betekent een besparing van 
7 000 euro per jaar. Goed voor het milieu én 
goed voor de portemonnee. Een win-win. 

Aan de schoolpoort in Terkoest staan inmiddels 
octopusslagbomen om bij het begin en het 
einde van de schooldagen te zorgen voor een 
veilige schoolomgeving. Ook aan ‘t Schommel-
bootje zullen deze na een proefopstelling voor-
zien worden. In Sint-Joris wordt een gelijkaardig 
dossier opgestart.

De energiefacturen van Chiro Joento slinken na 
de plaatsing van het nieuwe dak met isolatie. 
Bij de scouts staat het bijgebouw momenteel in 
de steigers. Eveneens met een goed geïsoleerd 
dak. Het asbestdak van KSA wordt binnenkort 
ook vernieuwd. Jeugd en milieu liggen ons 
nauw aan het hart, dus voorziet de gemeente 
een subsidiereglement voor deze projecten.

Cindy  
Vandormael
Schepen van 
Jeugd, Milieu, 
Mobiliteit en 
Verkeer

 De nieuwe turnzaal van Terkoest is in gebruik genomen. De realisatie van deze turnzaal is 
tot stand gekomen door een samenwerking tussen het gemeentebestuur en basisschool 
Terkoest De Kleine Reus. De turnzaal wordt tijdens de schooluren gebruikt door de school 
en ’s avonds en in de weekends door onze sportverenigingen. Hierdoor kunnen we de 
aanwezige accommodatie optimaal gebruiken en de kosten delen.

Momenteel zijn de renovatie- en isolatiewerken 
aan het dak van de sporthal volop bezig.  We 
voorzien ook een extra kleedkamer. Zo bieden 
we wat meer comfort aan de gebruikers van de 
sporthal.

Nieuw sanitair en meubilair  
d’Erckenteel in Terkoest
Het sanitair in het ontmoetings- 
centrum d’Erckenteel in Terkoest 
was verouderd en dringend aan een  
grondige renovatie toe. Daar brengen 
we nu verandering in. De keuken 
werd opgefrist en de nodige aanpas-
singen werden uitgevoerd, zodat ze 
optimaal kan gebruikt worden. Voor 
de opfrissing van de zaal worden 
nieuwe tafels en stoelen voorzien.

Ingrid Loix, schepen van Sport, 
Cultuur en Evenementen

Carine Meyers
OCMW-raadslid

Peter Vanhoutteghem
OCMW-raadslid



Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat, 
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor 
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. 
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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