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kort
Kortessem -Geleide wande-
ling in Eggetingen - Zondag 
organiseert Limburgs Landschap 
een natuurwandeling in Eggetin-
gen om 14 uur aan de Luyssen-
straat Vliermaal-Kortessem. De 
conservator van Limburgs Land-
schap geeft een rondleiding in het 
gebied. Deelname is gratis. Info: 
011/53.02.50 of www.limburgs-
landschap.be. (frcr)

Bocholt - Bier proeven - Van-
avond organiseren de Bierproevers 
Noord-Limburg een bierproefavond 
in ‘t Kerkpleintje, Reppelerweg 181, 
start om 20.30 uur.  Dirk Dekelver, 
de gastspreker, is oud-voorzitter 
van Zythos-afdeling Lambikstoem-
pers en brouwmeester bij Brouw-
land. Het thema is Geuze en Kriek.
Uiteraard kan je een aantal bieren 
proeven.  Toegang: 7 euro, 5 bieren 
in proefglaasjes inbegrepen. Info: 
0473/39.75.78 (rdr)

Heusden-Zolder - Gratis naar 
EK BMX op circuit - BMX club 
Circuit Zolder heeft een EK BMX-
ronde te pakken gekregen, en dat 
is een primeur voor Zolder. De 
wedstrijden vinden zaterdag en 
zondag plaats, telkens vanaf 8.30 
uur. De wedstrijdschema’s staan 
op www.circuit-zolder.be/ek-bmx. 
Tickets kosten 12 euro per dag, 22 
euro voor weekendkaart (kinderen 
<15 jaar 6 / 10 euro). Inwoners van 
Heusden-Zolder mogen zaterdag 
gratis binnen op vertoon van de 
identiteitskaart. (beho)

Kortessem -Chiro Vliermaal-
root viert 50-jarig bestaan - 
Zondag vanaf 14 uur viert de Chiro 
van Vliermaalroot, in en rond het 
parochiaal centrum, haar 50-jarig 
bestaan met een groot familiefeest. 
Er zijn tal van activiteiten.Om 18 
uur volgt een spetterend sloteve-
nement. Alle activiteiten zijn gratis, 
een vrije gift is welkom. (frcr)

Kinrooi - Thuiscomposteren 
- De compostmeesters organise-
ren zaterdag een gratis demodag 
thuiscomposteren. Tussen 10 
en 12 uur krijgt men uitleg over 
hoe men kan composteren op de 
demoplaats bij het containerpark. 
Info: 089/70.22.75 (mmd)

Beringen - De mooiste con-
certfoto - De bibliotheek organi-
seert een wedstrijd in zelfgemaakte 
concertfoto’s. De meest favoriete 
moet voor 6 april in de bibliotheek 
van Beringen, Graaf van Loonstraat 
2, bezorgd worden. Alle ingezon-
den foto’s worden getoond tijdens 
de muziekweek 2011 ‘Kijken naar 
muziek’ vanaf zaterdag 16 april 
tot en met zaterdag 23 april. Info: 
011/45.08.10. (rv)

Tongeren - Wegenwerken  - 
Binnenkort wordt de winterschade 
aan de wegen aangepakt. “. De 
meest ernstige schade is voorlopig 
hersteld. De definitieve herstellin-
gen volgen korte termijn”, weet Guy 
Schiepers, schepen van Openbare 
Werken. “Momenteel bespreken 
we met de aannemer de precieze 
startdata. Verder staan er weldra 
herstellingen van fietspaden op 
het programma. In Widooierlinde 
en Grootmeers worden nieuwe 
stoepen aangelegd. Het schepen-
college wees de opdracht toe aan 
aannemer Jackers uit Tongeren. De 
betrokken buurtbewoners krijgen 
tijdig een nieuwsbrief. “In het 
budget van 2011 is er 600.000 
euro vrijgemaakt voor wegenwer-
ken. Voor asfaltwerken is er nog 
250.000 euro extra voorzien in de 
begroting.” (diro)

Fietsers moeten acht keer 
over ventweg Hasseltweg
GENk

Binnen enkele weken zijn 
de werken aan de Has-
seltweg klaar. Dan moet 
de verkeersdoorstroming 
weer normaal, zelfs beter 
verlopen. Hetzelfde geldt 
voor de fietspaden. Al lo-
pen daarover de meningen 
nogal uit elkaar. In het stuk 
tussen de spoorwegbrug 
en de Landwaartslaan 
moet een fietser immers 
acht maal een ventweg 
kruisen. Dat geeft even-
veel mogelijke conflictzo-
nes. Toch gaat het om een 
verbetering ten opzichte 
van vroeger. Wij spraken 
erover met betrokkenen, 
gebruikers en een ver-
keersdeskundige. 

Chris NELIS

Vroeger 
waren er 41 
mogelijke 
conflictzones 
met fietsers 
op de Has-
seltweg, nu 
zijn het er nog 
maar 8”, zegt 
burgemeester 
Wim Dries.

Foto CN

Wegen en Verkeer

“Gekozen voor minst 
aantal conflictzones”
“Er is voor deze infrastructuur 
gekozen omdat we zo het minst 
aantal zones hebben waar zich een 
conflict kan voordoen”, zegt Jo 
Lieben, woordvoerder van Wegen 
en Verkeer, die opdracht gaf voor de 
heraanleg van de Hasseltweg. “We 
hebben voor het tweerichtingsfiets-
pad gekozen aan één zijde van de 
Hasseltweg. Als we aan beide zijden 
een fietspad moesten aanleggen, 
dan zou ook het aantal mogelijke 
conflictzones verdubbelen. Omdat 
de werken nog niet klaar zijn, krijg 
je een wat minder veilige toestand. 
Eens alles normaal verloopt, zal 
automatisch een veiligere door-
stroom ontstaan. We blijven het in 
het oog houden. Als blijkt dat er 
extra signalisatie moet komen, dan 
zorgen we daar voor.” (cn)

Leerlingen brengen veilige schoolroute met gsm in kaart
DIEpENbEEk

Leerlingen fotograferen gevaarlijke punten op weg naar school en via 
hun ‘slimme’ gsm wordt alles doorgestuurd naar een website waarop 
je kan vinden welke veilige route je naar school kan nemen. Zestien 
scholen hebben dit proefproject van het Instituut voor Mobiliteit van 
UHasselt uitgetest. Vanaf volgend jaar gaan verschillende scholen er 
effectief mee aan de slag.

“Heel wat scholen zijn bezig met 
het opmaken van een schoolbe-
reikbaarheidskaart: een overzicht 
van veilige routes naar school. 
Maar die kaarten worden gedrukt 
en even later zijn er bijvoorbeeld 
net wegenwerken op het traject. 
En het is te duur om dan al meteen 
nieuwe te laten drukken”, vertelt 
Edith Donders van IMOB. 
Met 118.000 euro Europese steun 
hebben ze dan ook een project 
op poten gezet om die kaarten 
digitaal - dus via een website - uit 
te tekenen en zo actueel mogelijk 
te maken. Donders: “Leerlingen, 

leerkrachten of ouders kunnen 
via een toepassing op de gsm 
(smartphones, nvdr) onderweg 
foto’s maken van knelpunten op 
de schoolroute. Verder moeten 
ze niets doen: de beelden worden 
automatisch, met gps-coördinaten, 
doorgestuurd naar een server.”

Met hulp van die gegevens kunnen 
de scholen dan veilige routes uit-
stippelen, die ouders en leerlingen 
via internet kunnen raadplegen. 
In eerste instantie gaat het enkel 
om fietsroutes, vanaf nu gaan 
IMOB en de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde ook werken aan 
routes voor het openbaar vervoer, 
te voet of met de auto. “Scholen 
gaan volgend jaar al met de toepas-

sing aan de slag om schoolbereik-
baarheidskaarten op te maken. We 
hebben 100 smartphones gekocht 
die ze bij ons kunnen lenen.” CV

Leerlingen kunnen onderweg problemen
op de schoolroute kieken. Foto IMOB

MENINGEN VErDEELD oVEr NIEuw fIEtSpaD

Fietser

“Blij dat we van dat 
woestijnpad af zijn”
Het zijn uiteindelijk de fietsers 
die gebruik moeten maken van 
de nieuwe infrastructuur. We 
vroegen aan Jef Aerden, voor-
zitter van de Heidetrappers uit 
het nabijgelegen Boxbergheide 
wat hij van de nieuwe toestand 
vindt. “We hebben het fietspad 
alleen nog maar kunnen gebrui-
ken tijdens de werken. Maar ik 
denk dat het een hele verbete-
ring is als alles klaar is. Ik heb 
ook het gevoel dat de toestand 
veel veiliger zal zijn. Ik hoop 
dat ze ook het stuk aanpakken 
voorbij de Landwaartslaan, 
richting Hasselt. Dat is nog 
altijd een woestijnpad. In het 
eerste stuk zijn we daar toch al 
vanaf.”(cn)

Verkeersdeskundige

“Tweerichtingsfietspad  
gevaarlijk in woonzone”
Willy Miermans, verkeersdes-
kundige en professor aan de 
UHasselt, zegt in een reactie 
dat een tweerichtingsfietspad 
het best thuishoort in bosrijke 
omgevingen. “In een bebouwde 
zone is de kans op gevaarlijke 
situaties groter. Een automobilist 
verwacht niet altijd dat er fietsers 
van twee kanten kunnen komen. 
Maar aan weerszijde van een weg 
een fietspad aanleggen vergt heel 
wat ruimte. Ik veronderstel dat 
die aan de Hasseltweg niet be-
schikbaar is. In ieder geval denk 
ik dat het totale resultaat van de 
herinrichting een vooruitgang 
is. Het aantal conflictzones is in 
ieder geval afgenomen.” (cn)

Burgemeester

“Nog fietspad van  
Holeven tot centrum”
“Op termijn wordt aan de zuidkant 
van de Hasseltweg, achter de pan-
den door, vanaf  Holeven tot in het 
centrum van Genk een nieuw fiets-
pad aangelegd”, zegt burgemeester 
Wim Dries van Genk. “Dan krijg je 
een nog veel betere fietsverbinding. 
In ieder geval is de nieuwe infra-
structuur een stevige vooruitgang 
op vlak van veiligheid. Nu zijn er 
8 plaatsen waar auto’s het fietspad 
over moeten. Vroeger waren er dat 
41. In de vier jaar voor de werken 
van start gingen, zijn in die zone 
14 ongevallen met fietsers gebeurd, 
waarvan één dodelijk. De ongeval-
len werden veelal veroorzaakt door 
automobilisten die de fietser niet 
hadden gezien toen ze met de auto 
een handelszaak verlieten.” (cn)

LIMBURG
HET BELANG VAN LIMBURG - doNdERdAG 31 MAART 2011

47

“�Overal waar ik kom,
doe ik aan politiek”

U bent van Knokke afkomstig, 
kunnen we u dan de Lippens van 
Alken noemen? De gelijkenissen 
tussen Knokke en Alken zijn er: 
veel villa’s, dure bouwgrond.
“In Knokke wonen ook gewone 
mensen. Dat moet ik al heel mijn 
leven uitleggen. Ik behoor zelf tot 
die gewone groep. In Alken heb 
je ook nog andere mensen dan 
dokters en specialisten. Alken 
ligt ideaal. Vlakbij de snelweg, 
op 10 minuten van Hasselt en 
van Sint-Truiden, en toch lande-
lijk, vandaar dat de prijzen van 
de grond er hoog liggen. Er is 
nog genoeg bouwgrond, maar 
die komt niet op de markt. We 
zouden belastingen kunnen hef-
fen op die onbebouwde grond, 
maar dat gaan we niet doen. Het 
enige wat dat oplevert zijn zure 
gezichten. We hebben nu nog drie 
woonuitbreidingsgebieden en we 
gaan zorgen dat er genoeg kavels 
zijn van 5 are. Die zijn wel nog 
betaalbaar.”

Wat moeilijk te begrijpen is, is 
hoe Alken nu al twee keer aan een 
West-Vlaming als burgemeester 
geraakt. Waarom wilde u als 
West-Vlaming trouwens in de 
lokale politiek?
“Overal waar ik kom, doe ik aan 
politiek. In Knokke was ik bij de 
CVP, in Leuven bij de studenten 
van CDS. In 1993 ben ik in Al-
ken komen wonen en heb ik me 
aangesloten bij het bestuur van 
CD&V, dat al een West-Vlaming 
had als voorzitter.”

Maar heeft dan geen enkele Al-
kenaar ooit tegen u gezegd: één 
West-Vlaming is genoeg.
“Niet tegen mij, wel tegen de 
andere. (lacht). Ik heb toch een 
ander profiel dan de vorige bur-
gemeester, denk ik. Veel mensen 
weten zelfs niet dat ik West-Vla-
ming ben.”

Over de brOuwerij

we willen dat de 
brouwerij alle 
kansen krijgt om 
uit te breiden

U hebt 10 jaar in Leuven gewoond, 
is Alken dan geen cultuurschok-
je?
“Helemaal niet. Ik ben in Alken 
komen wonen omdat mijn vrouw, 
Hilde Jeuris, van hier is, maar het 
bevalt me hier prima. Je hebt hier 
net als in Leuven bier hé (lacht.) 
Alken is daardoor bekend tot ver 
buiten Limburg. We gaan nu een 
centrummanager aanstellen die 
daarrond werkt. We willen ook 

In Alken volgt de ene West-Vlaming de andere op als 
burgemeester. Advocaat Frank Deloffer (45, CD&V) neemt 
vanavond de sjerp over. Hij is in elk geval heel enthousiast 
over zijn nieuwe job. Ook al zit hij in een gemeenteraad 
waar je zonder de handleiding van de secretaris geen touw 

aan kan vastknopen. Drie van de vijf schepenen hebben 
geen bevoegdheden en de helft van de grootste oppositie-
partij is overgelopen naar de meerderheid. Maar Deloffer 
blijft optimistisch. “Ach, 90 procent van de tijd kun je als 
burgemeester wel mooie dingen realiseren.”

dat de brouwerij alle kansen krijgt 
om uit te breiden. Dat kan gebeu-
ren aan de achterkant. Daar ligt 9 
hectare waarvan de brouwerij er 4 
kan gebruiken. De provincie heeft 
daar een ruimtelijk plan (prup) 
voor laten opstellen, maar dat is nu 
vernietigd door de Raad van State. 
Nu komt er een nieuw plan. Maar 
goed ook, want iedereen zegt altijd 
tegen de brouwerij: jullie zijn goed 
bezig. Wel dan mag je ook wat steun 
verwachten. LRM bestudeert nu 
of de ontwikkeling van die grond 
betaalbaar is. Met steun van de 
hogere overheid zou dit in elk ge-
val wel betaalbaar zijn. Die zou de 
ontsluiting moeten betalen. In die 
kmo-zone zouden we ook wel rond 
vernieuwende bedrijven kunnen 
werken. Want waarom krijgen ze in 
Genk allerlei prestigeprojecten rond 
energie? Waarom niet in Alken?”

Alken is in elk geval geen gemakke-
lijke gemeente. Goed dat jullie secre-
taris een handleiding bij de agenda 
voegt met uitleg over wie waar zit 
en wie bij welke partij hoort. Want 
zelfs het verschil tussen meerderheid 
en oppositie is niet duidelijk. Hoe 
komt dat toch?
“Wel, we hebben een coalitie ge-
vormd met sp.a en Open Vld omdat 
de nieuwe partij Kristalhelder zes 
zetels haalde. Daarna hebben we 
een discussie gehad met Open Vld 

west-Vlaming Frank deloFFer VanaF Vandaag burgemeester

alken

over het al dan niet verhogen van 
de belastingen. Daar zijn we niet 
uitgeraakt. We hebben er een jaar 
mee verloren en dan hebben we een 
wisselmeerderheid gevormd met 
drie leden die uit Kristalhelder zijn 
gestapt.”

Intussen zitten wel drie schepenen 
van de vijf zonder bevoegdheden. Dat 
is toch geen goed bestuur.
“Die drie blijven gewoon zitten en 
krijgen daar 1.700 euro netto per 
maand voor. Is dat dan goed be-
stuur? De anderen moeten nu twee 
keer zo hard werken. We kunnen 
niet anders, we moeten vooruit.”

Je kan die redenering ook omdraaien: 
ze worden toch betaald, geef ze dan 
ook werk.
“Kijk, de ene keer beschouwen ze 
zichzelf als meerderheid, de andere 
keer als oppositie. Zo kun je niet 
werken. Als een man een vrouw 
pest, zegt die vrouw op een bepaald 
moment: daar is de deur. Maar als 
die man na een tijdje vraagt om terug 
te komen, is het toch logisch dat die 
vrouw daar vragen bij heeft en eerst 
wel wil zien of manlief het meent. 
Wel, we gaan nu op het volgende 
schepencollege over die bevoegdhe-
den praten. Want natuurlijk willen 
die schepenen speeches doen en 
lintjes doorknippen. Daar gaat het 
om. Want uiteindelijk behoren de 

bevoegdheden toe aan het voltal-
lige schepencollege en kunnen zij 
nu ook voorstellen formuleren.”

Over schepenen
zOnder bevOegdheden

de ene keer 
zitten ze in de 
meerderheid, de 
andere keer in de 
oppositie. zo kun 
je niet werken

In de vorige gemeenteraad is er bijna 
een uur geruzied over de aankoop 
van vijf computers in een school. 
Hebt u echt zin om u met dit soort 
dingen bezig te houden?
“Die discussies zijn maar 10 procent 
van wat ik als burgemeester doe. 
De rest van mijn tijd doe ik wel 
plezante dingen. Als ik door 
de Hoogdorpstraat loop 
en zie dat die volledig 
opnieuw is aange-
legd geeft me dat 
voldoening. 
Volgende 

fase is het Laagdorp. Wat ook 
fijn is, is mensen trouwen. Ze-
ker de hertrouwers, dat zijn de 
mooisten. Ik trouw graag.”

U hebt nu 18 maanden de tijd om 
u te bewijzen. Wat doet u bij de 
volgende verkiezingen?
“Dan trek ik de lijst. Ik wil graag 
burgemeester blijven.”

jos Croes
liliana Casagrande

“wat fijn is, is mensen trouwen.�ik trouw graag.” Foto Serge MINTEN
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