
Hier

‘Corona toonde weer 
hoe belangrijk onze 
verenigingen zijn voor 
Alken.’

DUW IN DE RUG VOOR ONZE 
VERENIGINGEN
De coronacrisis heeft ook in Alken het 

verenigingsleven hard getroffen. 

Bijeenkomsten vielen stil. Uitstappen 

en feesten werden geschrapt. 

Repetities gingen niet meer door. 

Eetfestijnen en andere activiteiten om 

geld in het laadje te brengen, waren 

niet mogelijk. 

Deze periode toonde tegelijk weer 

hoe belangrijk de ongeveer 100 

verenigingen in Alken zijn. Ze 

brengen mensen samen, houden ons 

mentaal gezond, zetten aan tot 

creativiteit en solidariteit. Ze zijn een 

hoofdader van de samenhang in de 

gemeente.  ‘De jeugd-, sport- en 

cultuurverenigingen zijn onmisbaar 

voor het sociale weefsel van Alken. 

Corona legde hun werking plat. 

Daarom verdienen ze nu extra steun’, 

zegt Patrick Martens (Groen), 

voorzitter van de gemeenteraad.

Voor de zomer besliste de raad al om 

de huurgelden voor lokalen en zalen 

te schrappen. En via de Vlaamse 

overheid kan bijkomend ruim 140.000 

euro worden ingezet. Daarvoor gaven 

alle fracties ideeën en is ook 

geluisterd naar de verenigingen zelf.

Zo is 12.750 euro benut voor een veilig 

en gezond verloop van alle 

jeugdkampen. Voorts worden de 

subsidies van alle verenigingen in 

2020 verdubbeld met een som van 

68.650 euro. Voor buurtfeesten is er 

eveneens een verdubbeling van de 

toelagen (4.500 euro). 

Daarnaast gaat 40.000 euro naar het 

virusveilig maken van 

verenigingslokalen, gemeenschaps-

centra en sporthallen. De rest (15.000 

euro) staat opzij, want de coronacrisis 

is helaas nog niet voorbij. 

Patrick Martens: ‘Corona is een 

domper voor alle verenigingen. Een 

financiële duw in de rug moet 

helpen om, zodra het kan, de draad 

weer voluit op te pikken.’

in Alken

Perron station Alken krijgt facelift

Subsidies voor buurtgroen

Wat met de kerk van Terkoest?

De online gemeenteraden werden tijdens de quarantaine zoals 
steeds in goede banen geleid door de voorzitter, Patrick Martens
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Station Alken
PERRON 1 VAN HASPENGOUW

Met meer dan 600 zijn ze, de pendelaars die op weekdagen telkens de trein in 

Alken naar het werk of de school nemen. Twintig jaar geleden streed Groen 

voor het behoud van ons station. Ondertussen staat het niet meer ter 

discussie. Integendeel. Na overleg met de NMBS en Infrabel blijkt dat ze meer 

mogelijkheden zien en dat ze klaar staan om mee te investeren. 

Dit voorjaar is gestart met de werken voor het verhogen en vernieuwen van de 

perrons. Voor alle pendelaars, maar zeker ook de Alkense senioren zal deze 

ingreep - letterlijk – de drempel verlagen om van het openbaar vervoer gebruik 

te maken.  

Maar er is meer. Aan de NMBS en aan Infrabel hebben we een globaal plan voor 

het station en omgeving gevraagd. Treinreizigers die de auto laten staan, dat is 

goed voor mens en milieu. We krijgen nu de mogelijkheid om ons station uit te 

bouwen als Perron 1 van Haspengouw. Die kans gaan we met beide handen 

grijpen. 

Heb je zelf nog ideeën die je graag wil meegeven? Wat denk je over een veiligere 

en grotere fietsenstalling, een betere benutting van het stationsgebouw en de 

inrichting van het station als een écht regionaal mobiliteitsknooppunt?  

Heb je een voorstel voor de inrichting van het stationsgebouw en de 

stationsomgeving, bezorg het dan aan ons. We nemen alle input mee naar de 

NMBS en Infrabel. Mail je idee naar frank@groenalken.be 

Nieuwe verhoogde perrons moeten het station van Alken veiliger en toegankelijker maken.  Maar er is meer: we pakken de hele 
stationsomgeving aan.

©Elias Ghekiere
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‘70 ideeën: in Terkoest gaan 
religie, ontmoeting en cultuur 
heel goed samen .’

BOMEN EN HAGEN MAKEN DE 
BUURT GROENER

Hagen, heggen, houtkanten, hoogstamboomgaarden, loof- en knotbomen, 

poelen, holle wegen en dreven: ze zijn ecologisch enorm belangrijk voor het 

landschap. Ze zorgen ervoor dat heel wat plantensoorten gedijen. Allerlei 

diersoorten vinden er voedsel en een nestplaats.

Hoogstamfruitbomen, loof- en knotbomen zijn van oudsher terug te vinden in 

ons Haspengouwse landschap. Ook in Alken zijn ze nog op vele plaatsen 

aanwezig. Maar door de jaren heen komen ze steeds meer in de verdrukking: 

door woonuitbreiding, door intensieve landbouw...

In Alken willen we deze bomen, hagen en ander klein landschapsgroen weer 

meer zien verschijnen. Daarom is de subsidie vernieuwd en verhoogd. ‘Op 

deze manier willen we landbouwers en eigenaars van weiden en gronden in een 

open ruimte aanmoedigen om mee te investeren in een nog mooier, ecologisch 

KERK ONDER VERGROOTGLAS

PARK VAN 419 ZONNEPANELEN

Aan de Kouterman draait de 

bouwwerf voor het nieuwe 

woonzorg- en dienstencentrum op 

volle toeren. De vzw Integro/

Cecilia en het OCMW van Alken 

hebben beslist om de krachten te 

bundelen voor de aanleg van een 

heus zonnepanelenpark op het 

dak van de nieuwbouw. Het gaat 

over 419 zonnepanelen. Deze 

investering is een opsteker voor 

het Klimaatactieplan van Alken

MAKE-OVER VOOR 

HAMEESTRAAT

De Hameestraat krijgt nieuwe en 

gescheiden riolering. Deze werken 

van Fluvius zijn een kans om deze 

belangrijke weg zelf ook opnieuw 

aan te leggen en veel veiliger te 

maken met aparte fietspaden. Alle 

werken samen kosten 2,3 miljoen 

euro. De gemeente Alken draagt 

400.000 euro bij. De inwoners van 

de Hameestraat zijn ingelicht. Als 

de voorbereiding vlot verloopt, 

starten de werken in de zomer van 

2022.

VEILIG NAAR SCHOOL

Het nieuwe schooljaar is gestart 

met een oproep aan ouders om 

hun kinderen met de fiets of te 

voet naar school te brengen. Om 

dat aan te moedigen, is in het 

Centrum het zoekverkeer aan het 

Kapittel aangepakt. In Sint-Joris is 

de spoorovergang onder handen 

genomen en kregen fietsstroken 

een kleur. In Terkoest gaan de 

slagbomen bij het begin en einde 

van de schooltijd omlaag voor een 

veilige schoolstraat. Wist je 

trouwens dat de zes basisscholen 

in Alken meer dan 120 kinderen in 

het eerste leerjaar tellen? Groen 

Alken wenst hen veel succes!

FRANK VROONEN
Schepen van milieu en landbouw
frank@groenalken.be

SABINE VAN DE SANDE
fractieleider en voorzitter Groen Alken
sabine@groenalken.be

waardevol landschap’, zegt schepen 

van Milieu en Landbouw Frank 

Vroonen (Groen).

Naast een toelage voor de aanleg van 

een haag of heg, voorziet het nieuwe 

reglement nu ook in een subsidie 

voor de aanplanting en het 

onderhoud van 

hoogstamfruitbomen, loof- en 

knotbomen. Voor een 

hoogstamfruitboom gaat er over 35 

euro per boom, voor een loof- of 

knotboom is dat 15 euro per boom.

De subsidie voor de aanleg en het 

onderhoud van hagen, heggen, 

houtkanten en poelen blijft 

behouden.  De subsidies kunnen 

samengevoegd worden. Ze kunnen 

aangevraagd worden tot 6 maanden 

na de aanplanting.

Corona gooide in het voorjaar roet in 

het eten, maar op 29 augustus heeft 

iedereen zijn mening kunnen geven op 

een info- en inspraakmarkt over de 

toekomst van de kerk van Terkoest. 

Kerken zijn plaatsen van religieuze 

bezinning, beleving, en ontmoeting. 

Maar het kerkbezoek loopt terug. 

Daarom willen het bisdom Hasselt en 

de parochieleiding van de kerk van 

Terkoest mee denken om in de 

komende jaren ook andere activiteiten 

toe te laten. Een echte 

herbestemming is voor later.  

Zonder schroom en in alle openheid 

zijn ideeën uitgewisseld. Meer dan 

70 suggesties toonden op 29 

augustus de noden en dromen. 

Ondanks die grote hoeveelheid aan 

voorstellen, is overeenstemming 

gevonden. De kerk van Terkoest moet 

een plek voor religie en ontmoeting 

blijven, maar ook culturele 

activiteiten krijgen er een plaats. Met 

steun van de Vlaamse overheid werkt 

een team van gespecialiseerde 

architecten nu aan de eerste 

schetsen voor deze meervoudige 

invulling.



4

3

21

HIER

Ook achter de schermen wordt 

bij Groen Alken hard gewerkt. Met

een enthousiaste groep

vrijwilligers houden we de vinger

aan de pols. Onze

werkgroep Klimaat ging, net voor

corona, graag voor jullie op de

foto. En zoals je kan zien, is

vergaderen bij ons altijd

gezellig. Interesse om mee te

denken of te doen?

www.groenalken.be/vrijwilliger

1

De boog kan niet altijd gespannen

staan. Daarom organiseerden we

in februari een uitstap voor onze

vrijwilligers naar Mettekoven. De

verhalen van de heks van

Mettekoven, gebracht door Eddy

Hermans, brachten  de nodige

animo. Met een pastabuffet en

een boeiende quiz sloten we de

dag mooi af.

2

Wat doet het deugd om elkaar terug 

te zien! Daarom organiseerden we in 

september opnieuw een 

wandelvergadering. Online 

vergaderen is goed voor een tijdje, 

maar elkaar echt zien en horen, dat 

hadden we hard gemist.

3 Met onze groep van Groen blijven

we interessante activiteiten

organiseren. Barbara Creemers,

federaal parlementslid voor Groen

Limburg, was bij ons te gast met

handige tips om ecologisch leven

ook in de praktijk te brengen

(foto van voor corona).
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Alken lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

WEERBAAR ALKEN
DE CORONACRISIS IS IN ALKEN EXTRA HARD AANGEKOMEN. 

VEEL FAMILIES VERLOREN EEN DIERBARE, ZONDER EEN 
NORMAAL AFSCHEID. 

GROEN WENST ALLE BETROKKENEN VEEL VEERKRACHT.

ALKEN HEEFT ZICH OOK HEEL WEERBAAR GETOOND. IN HET RUSTHUIS 
WAS HET ALLE HENS AAN DEK. BUURTBEWONERS EN VRIJWILLIGERS 

WAREN ER MET EEN LUISTEREND OOR EN OM BIJ TE SPRINGEN.

 RESPECT EN DANK ZIJN OP HUN PLAATS.

HET VIRUS IS HELAAS NOG NIET WEG. HOU HET DUS 
SAMEN VEILIG EN GEZOND!

Groen Alken 

Sabine Van de Sande

Leemkuilstraat 52

3570 Alken

0476 95 87 85

sabine@groenalken.be

www.groenalken.be

     www.facebook.com/groenalken

      @groenalken

Verantwoordelijke uitgever: Sabine Van de Sande,
Leemkuilstraat 52, 3570 Alken

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


