
Dat het in Alken goed wonen, werken en leven is, wisten we 
als Alkenaren al. En dankzij de Grote Gemeentetest van 
Het Nieuwsblad weten nu alle Vlamingen het. 
Onze gemeente behaalde met 7 op 10 een onderscheiding en 
is nu een ‘Vijfsterrengemeente’. Een goed resultaat, maar ... 
we gaan voor nog beter! Want onze gemeente en al haar 
inwoners verdienen dat we de lat hoog leggen.  

Samen 
van goed 
naar nog 
beter!

ZATERDAG 3 MAART 2018  
VAN 17 TOT 21 UUR

Open Vld Alken nodigt jou, je familie en vrienden hartelijk uit 
op haar jaarlijks mosselfeest in het Sint-Jorisheem

in de Hendriksveldstraat in Sint-Joris.

Inschrijven bij Sven Luyck
svenluyck@telenet.be of 0498 73 36 37

#LEKKER
MOSSEL
FEEST!  

En wie weet beter wat Alken nodig 
heeft dan de Alkenaren zelf? 
Door onze krachten te bundelen, 
geraken we veel verder. Begin dit 
jaar verdeelden we daarom 5000 
bierkaartjes. Met de uitnodiging om 
er straffe ideeën op te schrijven en 
de kaartjes mee te brengen naar café 
De Sportwereld. Want de mening, 
het idee en het initiatief van elke 
Alkenaar telt.

ALKEN, GOEDE GROND 
VOOR STRAFFE IDEEËN
En het mag gezegd worden: 2 februari 
was een succes. Het fotoverslag 
achteraan schetst de positieve sfeer. 

Van links naar rechts:
BART JEURIS  
fractieleider
IGOR PHILTJENS 
voorzitter gemeenteraad
ANDRÉ VANHEX 
schepen 
ANITA VANHOVE-REEKMANS  
schepen 
FILIP VANVINCKENROYE 
schepen 

In de schaduw van de brouwerij 
borrelden heel wat goede ideeën op. 
Ideeën die ons plan voor de toekomst 
van Alken mee zullen bepalen. Het 
enthousiasme van alle aanwezigen 
toont aan dat we vol vertrouwen en 
met een open blik kunnen uitkijken 
naar een nog mooiere toekomst voor 
onze gemeente. 

MORGEN IS VAN ONS
Onze toekomst maken we zelf. 
We bli jven dus elke suggestie 
verwelkomen om van Alken een nog 
aangenamere plek te maken om te 
wonen, werken en leven. Op naar die 
grote onderscheiding ... samen!

Goesting in Alken 
NUMMER 4 - FEBRUARI 2018

Op vrijdag 2 februari ontvingen we heel wat goede ideeën 
in café De Sportwereld. Bedankt! 
Heb je nog ergens een idee in de lade liggen? 
Stuur het naar igor.philtjens@limburg.be
Wij zijn benieuwd!



Elke inbraak is 
er één teveel

EEN GOEDE  
SOCIALE CONTROLE 
IN DE BUURT IS ERG
BELANGRIJK.

BART JEURIS

Verkeersveiligheid: 
absolute prioriteit 

VEILIG FIETSEN 
EN WANDELEN
De werken aan het Laagdorp zijn bijna 
achter de rug. Bij de herinrichting 
stond de zwakke weggebruiker 
centraal. Vanuit het Laagdorp kunnen 
alleen nog fietsers en voetgangers 
de sporthal bereiken. Voor de 
speeltuin is er nu ook een autovrije 
zone. Kinderen die de speeltuin of de 
Molen verlaten, komen automatisch 
in een veilige verkeersvrije zone 
terecht. 

De parking van de sporthal is 
v lotter bereikbaar vanuit  de 
Alkerstraat dankzij de gloednieuwe 
toegangsweg en  kreeg ook 62 bij-
komende parkeerplekken. 
De fietser maakt voortaan gebruik 
van een 3 meter breed vrijliggend 
fietspad tussen de Koutermanstraat 
en de Rijdreef. Dit pad is de eerste 
fase van een fietsroute die het 

centrum van Alken met het centrum 
van Wellen zal verbinden. 

BLIJVEN VERBETEREN 
In 2018 blijven we investeren in 
onze fietsinfrastructuur. We nemen 
de wegen van de verkaveling 
Papenakker/Kerkveld over en maken 
een nieuwe fietsverbinding van het 
Rode Kruisplein naar het centrum. Zo 
kunnen fietsers in de toekomst voor 
een deel de gevaarlijke Motstraat 
omzeilen. De verbreding en heraanleg 
van het fietspad Klinkstraat-Bekstraat 
liep wat vertraging op. De reden: 
een bijkomende MER-studie (Milieu 
Effecten Rapport). We hopen dat 
fietspad dit jaar nog af te werken. 

In de paasvakantie plaatsen we 
verkeerslichten aan het kruispunt 
Grootstraat-Stationsstraat. 
Dat gebeurt in samenwerking met 
het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Inbrekers evolueren. De jongste jaren slaan ze steeds vaker 
hun slag in het daglicht. Logisch. Heel wat inwoners zijn 
overdag niet thuis. Daarbij vallen onbekenden overdag 
minder snel op in het straatbeeld. Een goede sociale controle 
in de buurt is daarom erg belangrijk. Als eerste gemeente 
van politiezone kanton Borgloon nam Alken het initiatief om 
WhatsApp-groepen aan te maken voor de buurtbewoners. 

VERDACHT FEIT? 
WhatsApp is een applicatie voor 
smartphones. Je verstuurt er gratis 
berichten mee naar verschillende 
mensen tegelijk. In dit geval naar 
alle bewoners van één wijk of buurt. 
Merkt iemand iets verdachts op? Dan 
kan hij of zij dat meteen meedelen 
aan verschillende buren tegelijk. 

Op dit moment zijn er in Alken al 
acht groepen actief met in totaal 192 
leden. Elke groep heeft een coördi-
nator en kan tot 256 leden bevatten. 
Ook de wijkwerking van de politie 
volgt de groepen mee op. Zie je een 
verdacht feit? Bel dan eerst naar 
101. Pas daarna deel je het via je 
WhatsApp-groep.

MOBIELE CAMERA’S 
EN NUMMERPLAAT- 
HERKENNING 
De politie maakt gebruik van Auto-
matic Number Plate Recognition. 

ANPR-camera’s registreren de num-
merplaten op alle grote invals- en 
uitvalswegen van onze politiezone. 
Momenteel staan er camera’s op de 
Steenweg, de expressweg richting 
Sint-Truiden, in Borgloon, Heers en 
binnenkort ook op de Luikersteen-
weg.

Onze politiezone zet ook vijf mobiele 
camera’s in. Om allerlei vormen van 
overlast en andere criminaliteit aan te 
pakken maar ook om toezicht te hou-
den op evenementen.

PREMIE VOOR 
INBRAAKBEVEILIGING
Alken geeft premies voor inbraakbe-
veiliging. De ingrepen moeten bouw-
kundig zijn en niet elektronisch. Zo 
heb je recht op een tegemoetkoming 
als je afsluitbare klinken, opdeksloten 
voor ramen en deuren of veiligheids-
cilinders plaatst. 

IN 2018 BLIJVEN 
WE INVESTEREN 
IN ONZE FIETS-
INFRASTRUCTUUR.

ANDRÉ VANHEX

Meer weten over de premie voor 
inbraakpreventie? Uitleg over de 
WhatsApp-groep in je buurt? 
Kijk op Alken.be. 

 

Ook hier geven we extra aandacht 
aan de fietser. 

Op sneeuw- en ijsdagen ten slotte 
maakt de technische dienst vanaf 
6.30 u. de fiets- en voetpaden 
maximaal sneeuwvrij.

WERKEN IN DE PIJPLIJN
In de nabije toekomst starten we 
ook met de heraanleg van de 
Steenweg, inclusief nieuwe riolering 
en fietspaden. Dat gebeurt in 
samenwerking met de stad Sint-
Truiden, AWV, Aquafin en Infrax. 
Nog in de pijplijn: de afkoppeling van 
de riolering en de heraanleg van de 
Hameestraat met een verkeersveilig 
fietspad. De uitvoering is voorzien in 
2019/2020. Dit dossier is intussen 
al opgenomen in het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk. We 
sloten hiervoor een samenwerkings-
akkoord met de gemeente Wellen. 

Resultaat: Alken kan voor dit project 
een belangrijke subsidie binnenhalen.

GEEN ONNODIGE KOSTEN
Een verkeersveilig Alken met goed 
onderhouden wegen en fietspaden: 
het vergt een grote financiële 
inspanning. Daarom zetten we voor 
onze nieuwe projecten in op een 
goed overleg met de betrokken 
partners en een goede planning. 
We benutten ook maximaal alle 
subsidiekanalen. Zo creëren we een 
grote meerwaarde voor de inwoners 
van Alken, zonder onnodige kosten 
voor de gemeentekas.

Merk je een verkeerssituatie op 
die veiliger kan? Vertel het ons! 
Beschrijf het knelpunt, 
neem een foto en stuur alles 
naar a.vanhex@alken.be. 
Of spring binnen op het 
gemeentehuis.

Alken blijft werken aan verkeersveiligheid. 
Zodat iedereen, jong én oud, zonder zorgen 
de weg op kan. Te voet, met de fiets of de auto. 



Mosselfeest Open Vld Alken 2017.

Versterk 
ons team!

Soetkin Jehaes is een jonge 
en ambitieuze vrouw. 
Hoe verklaar je anders de 
activiteiten van de 24-jarige 
Alkense. 

Na haar master in de kunst-
geschiedenis volgt ze nu een master 
in het internationaal en Europees 
recht. Twee jaar geleden werd ze 
voorzitster van Jong VLD Limburg, 
waarvoor ze recent werd herverkozen. 
Ze is secretaris van Jong VLD Groot-
Hasselt (waaronder ook Alken valt), 
is actief als penningmeester van 
Vrije Vrouwen Alken en bestuurslid 
van Open Vld Alken. Daarnaast 
heeft ze functies in de provinciale en 
nationale overkoepelingen van Open 
Vld en Jong VLD. Oh ja, en vorig jaar 
trouwde ze ook met Wim Jooken.

De spots op 
Jong Alkens Geweld

Waarom doe je aan politiek, 
Soetkin?
“Vanuit mijn bezorgdheid voor de 
mensen, met een focus op onder 
meer jeugd en jonge gezinnen. De 
jeugd is onze toekomst, daarom 
moeten we inzetten op hun welvaart 
en ontwikkeling. Daarnaast is politiek 
heel afwisselend, daarom is het 
echt iets voor mij. Politiek gaat over 
alle domeinen in de samenleving 
waardoor mijn interesses voort-
durend geprikkeld raken.” 

De politieke sector was 
aanvankelijk geen logische 
keuze voor Soetkin. In haar 
omgeving werd zelden over 
politiek gesproken. Toch rolde 
ze er geleidelijk aan in. 
“Ik ben een typische wereldverbete-
raar, een idealist. Als kind hechtte ik 

al een groot belang aan rechtvaar-
digheid. In mijn tienerjaren zette ik 
me ook vaak in voor goede doelen 
om mijn steentje bij te dragen. Ik heb 
mijn kritische zin voor maatschappe-
lijke problematiek en de politiek ont-
dekt tijdens de geschiedenislessen 
in het middelbaar. Ik besefte toen dat 
het liberalisme altijd al een deel van 
mij geweest is, maar ik wist voordien 
gewoon niet dat daar een naam op 
plakte.”

Haar sterke liberale visie werd 
kort daarna opgemerkt door 
Jong VLD. 
“Ik plaats het algemeen belang, wat 
in mijn ogen het liberalisme is, boven 
alles. Ook boven mijzelf”, besluit 
Soetkin.

JONGEREN DENKEN MEE 
Jong VLD organiseert bijeenkomsten 
met jongeren die via hun sociaal 
netwerk of studies meer willen 
weten over het liberalisme. Naast 
ontspannende activiteiten is er 
plaats voor discussie over allerlei 
onderwerpen met jongeren tot 35 jaar.
Neem op 30 maart deel aan 
onze horecaverkenningstocht.
Soetkin Jehaes, voorzitster 
Jong VLD Limburg, 0434 39 03 15

VRIJE VROUWEN
De Vrije Vrouwen Alken zijn een leuke 
groep dames van alle leeftijden. Met 
diverse uitstappen en workshops 
bouwen ze een hechte vriendschap 
op. Hun kalender is goed gevuld met 
onder andere een kookdemonstratie, 
bloemschikken, een herfstwandeling 
en een kerstmarktbezoek.
Maak kennis met Vrije Vrouwen 
Alken op 12 maart tijdens 
een kookworkshop in het 
Sint-Jorisheem.
Paula Jans, voorzitster Vrije 
Vrouwen Alken, 0473 58 91 33
facebook.com/vrijevrouwenalken

VIEVE SENIOREN
Het team van Vief haalt senioren uit 
hun zetel en neemt hen elke maand 
mee op stap. Voor oudere mensen 
is het belangrijk om sociaal contact 
te onderhouden en in alle rust te 
genieten van een gezellige babbel 
met een kopje koffie en stukje vlaai.
Kom je mee wandelen? 
Op 7 maart maken we een 
wandeling in Herk-De-Stad.
Josée Vanspauwen, 
voorzitster Vief, 0475 58 41 75

Vief dansnamiddag met de  
Alkense accordeonvrienden.

Alken fietsvriendelijke gemeente. Vrije Vrouwen Alken - Pasta Avond.

Vrije Vrouwen Alken. Wandeling Borgloon. Vrije Vrouwen Alken. 
Bakworkshop Kerststronk.

Vief jaarlijks feest.



Het OCMW van Alken 
kiest er resoluut voor om 
te investeren in de Alkenaar, 
en niet in steen en beton. 
Vooruitkijken en 
samenwerken staan 
daarbij centraal. 
De samenwerking met 
private partners 
verhoogt de efficiëntie 
van het bestuur.

Sinds 1 september loopt er een proefproject aan de 
Vrije Basisischool Terkoest. Bij het begin en einde 
van de schooldag sluiten we de Parkstraat 30 minuten af 
tussen Eikendreef en Hovenierstraat. Zo wandelen de 
kinderen veiliger dan ooit de schoolpoort binnen of buiten. 

NIEUW DIENSTENCENTRUM 
‘DE KOUTER’ IN DE STEIGERS
Het ‘rustoord’ in Terkoest is 
verouderd. De residenten hebben 
nood aan een gebouw dat voldoet aan 
de eisen van morgen. OCMW Alken 
zocht naar een toegankelijke plaats 
waar we onze activiteiten en diensten 
voor nóg meer Alkenaren kunnen 
openstellen. Met dit doel voor ogen, 
staken we de koppen samen met 
het bestuur van woonzorgcentrum 
Cecilia. De oplossing? De uitbouw 
van een zorgcentrum op de site 
Kouterman. Met faciliteiten en 
activiteiten die tegemoetkomen aan 
de vraag van onze senioren.

Het OCMW is actief betrokken 
in het opnamebeleid van het 
woonzorgcentrum. Hierdoor heeft de 

Iedereen telt mee
Alkenaar een bevoorrechte positie 
om in het nieuwe centrum te verblijven 
én om gebruik te maken van alle 
faciliteiten. Dankzij de samenwerking 
kunnen we dienstencentrum ‘De 
Kouter’ en enkele specifieke OCMW-
diensten in het nieuwe zorgcentrum 
integreren. Kortom: alles op één plek. 
Een groot voordeel voor de senioren.

FOCUS OP COMFORT
Bij de verdere ontwikkeling van 
dit project gaat extra aandacht 
naar de toegankelijkheid van de 
locatie. Daarbij ligt het nieuwe 
dienstencentrum op een boogscheut 
van het oude. De verhuis brengt 
dus geen hinder mee voor de 
huidige gebruikers. Het centrum 
heeft kamers, assistentiewoningen, 
serviceflats en dagvoorzieningen.

ONZE PRIORITEIT:
DE ALKENAAR IN
EIGEN GEMEENTE 
LATEN GENIETEN 
VAN ZIJN OF HAAR 
OUDE DAG.

HANNAH BILLEN
SVEN LUYCK

Onze prioriteit: de Alkenaar in 
eigen gemeente laten genieten van 
zijn of haar oude dag. We blijven 
inzetten op middelen om senioren 
zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. Ook deze senioren kunnen 
deelnemen aan de activiteiten in het 
woonzorgcentrum. Zo ontstaat er een 
leuke interactie met de residenten. 

GR.A.S. PROJECT
Ook de allerkleinsten verdienen aan-
dacht. GR.A.S. staat voor Groene 
Avontuurlijke Speelterreinen. Deze 
organisatie  past de buitenspeel-
plaatsen van buitenschoolse kinder-
opvang ’t Molentje op drie locaties 
aan. De buitenspeelplaatsen krijgen 
natuurlijke speeltuigen en meer bo-
men en planten. Zo creëren we een 
veilige en kwaliteitsvolle omgeving 

Veilig aan de 
schoolpoort

Het project is een succes. Daarom 
geven we het een definitief karakter. 
De voorlopige afsluiting met 
bakens bouwen we om naar een 
permanent systeem. Aan één kant 
van de Hovenierstraat leggen we een 
parkeerverbod op. Zo belemmeren 
de geparkeerde auto’s het verkeer 
niet. Een tweede schoolstraat 
wordt nog dit jaar uitgebouwd aan  
‘t Schommelbootje.

Een speciale pluim gaat naar de 
buurtbewoners. Vanaf het eerste uur 
toonden ze begrip dat ze hun eigen 
woning moeilijk kunnen verlaten 
of bereiken tijdens de schoolspits. 
Zij pasten hun gewoontes aan. 
Sommigen parkeren voor 8 uur al 
hun auto buiten de zone. Bedankt 
hiervoor, in naam van onze kinderen.

waarin beleving, uitdaging, natuur en 
variatie centraal staan.

Voor veel kinderen is buiten spelen 
geen optie, behalve op school. Dankzij 
dit project geven we alle kinderen uit 
Alken in de buitenschoolse opvang 
een speelplaats met nog meer 
speelwaarde en aantrekkingskracht. 

De eerste werken in Terkoest en Sint-
Joris zijn intussen achter de rug. De 
aanpassingen lopen dit jaar verder in 
het centrum, Terkoest en Sint-Joris. 
Dit voorjaar kan het ravotten dus al 
beginnen. De vuile was nemen we er 
als ouder graag bij.



Het provinciale project ‘Jong Redt Oud’ maakt 
jongeren warm om ons verleden veilig te stellen 
voor de toekomst. Jongeren adopteren een stuk erfgoed 
en herstellen en onderhouden het. Dat kan met de klas, 
een jeugdvereniging of een buurtcomité.

Jong Redt Oud

Deze projecten krijgen een financiële 
ondersteuning van de provincie. 
Zo maken jong en oud samen ons 
Alkens en Limburgs erfgoed ‘future 
proof’ en gaan de unieke Alkense 
verhalen niet verloren.
 
EEN VERHAAL ACHTER 
ELKE KAPEL
Alken telt tal van bijzondere kapellen. 
Ze getuigen over ons verleden en zijn 
echte staaltjes van vakmanschap. 
Elke kapel, groot of klein, heeft 
een specifieke bedoeling, een 
uniek verhaal. Sommigen moesten 
een genezing afdwingen of een 
goede terugkeer uit de oorlog 
garanderen. Anderen zijn opgericht 
uit dankbaarheid voor voorspoed of 
gezondheid. Denk maar aan de kapel 

op de hoek van de Leemkuilstraat 
en de Grootstraat. Die herdenkt 
dat de buurt gespaard bleef van 
verwoesting tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Heel wat kapellen 
vereren een heilige. De grotere Sint-
Joriskapel is opgericht ter ere van 
… jawel, Sint-Joris, patroonheilige 
van de schutters. Onze-Lieve-Vrouw 
van Onbevlekte Ontvangenis schrijft 
in Alken zelfs meerdere kapellen op 
haar naam. 

VRAAG JE PREMIE AAN
Omdat de verhalen achter deze 
kapellen een belangrijk deel zijn 
van ons lokaal erfgoed, stimuleert 
de provincie de restauratie ervan 
met premies. Ook ander klein niet-
beschermd historisch erfgoed 

(zoals o.a. kiosken, waterpompen, 
en bronputten) komt in aanmerking. 
Ben jij eigenaar van een waardevol 
stuk erfgoed dat aan herstelling toe 
is? Vraag hiervoor dan een premie 
aan bij het Provinciaal Centrum 
voor Cultureel Erfgoed (PCCE). 
Monumentenwacht Limburg be-
geleidt en informeert je. 

Wil je jongeren motiveren voor 
een ‘Jong Redt Oud’-project? 
Laat je inspireren op 
www.jongredtoud.be.

Wil je de verhalen achter de 
Alkense kapellen leren kennen? 
Haal dan zeker onze handige 
brochure af bij de dienst Vrije Tijd. 

Ken je of ben je een eigenaar 
van erfgoed dat restauratie kan 
gebruiken? Neem dan zeker contact 
op met het PCCE via 011 23 75 75 
of surf naar www.pcce.be.

MET JONG REDT 
OUD HOPEN WE
JONGEREN WARM 
TE MAKEN OM 
ONS VERLEDEN 
VEILIG TE STELLEN 
VOOR DE TOEKOMST. 

IGOR PHILTJENS



Alken, goede grond 
voor straffe ideeën!
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