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weekend 25 en 26 februari 2017

STOKKEM

Stadhuis wordt
ontmoetingsplaats
Het voormalige stadhuis in Stok-
kem is na grondige renovatie-
werken officieel geopend. De to-
tale kostprijs van de werken be-
droeg zo’n 590.000 euro, waar-
van de helft gesubsidieerd werd
door de Vlaamse overheid. Het
pand uit 1840 was tot 1971 in ge-
bruik als gemeentehuis van
Stokkem. Sofie Vandeweerd
(Open VLD) is als schepen van
Monumenten en Landschappen
tevreden met het resultaat. «Op
het gelijkvloers is er een multi-
functionele ruimte voor recep-
ties, evenementen en tentoon-
stellingen. Op de eerste verdie-
ping zijn twee lokalen te huur
voor vergaderingen of andere
bijeenkomsten. Eén lokaal op de
eerste verdieping is vast voor de
Kunstkring, alsook de zolder die
zij zullen gebruik voor hun ar-
chief.» Het stadhuis zal vanaf
eind maart gehuurd kunnen
worden, zoals dat gebeurt met
onze andere culturele infra-
structuur. Het stadhuis krijgt ook
een terras zodat er in de zomer-
maanden activiteiten kunnen
plaatsvinden. Burgemeester Ly-
dia Peeters (Open VLD) heeft het
over een extra troef in het hart
van Stokkem. «Een hedendaagse
accommodatie met een bijzon-
dere geschiedenis.» De eerste ac-
tiviteit die zal plaatsvinden is de
ontbinding van de carnavals-
stoet op zondag 12 maart. (GBO)

OVERPELT

Breugelweg
volledig vernieuwd
Binnenkort beginnen de voorbe-
reidende werken aan de Breu-
gelweg. Deze weg krijgt een vol-
ledige facelift. De bedoeling is
om de ondergrond, het wegdek,
het fietspad en de groenvoorzie-
ning op het niveau te brengen
van een weginfrastructuur die
klaar is voor de komende decen-
nia. Eerst worden alle nutslei-
dingen vernieuwd. De werken
worden opgesplitst in vier fasen.
Fase 1 loopt van de Dommel tot
de Kapelstraat, fase 2 loopt van
de Kapelstraat tot het toeristisch
fietspad, fase 3 gaat van de Rin-
glaan tot de Sint-Annastraat en
fase 4 ten slotte gaat van de Sint-
Annastraat tot het toeristisch
fietspad. Er zal niet noodzakelijk
in die volgorde gewerkt worden,
de bedoeling is in de eerste plaats
de hinder te beperken. Door-
gaand verkeer zal omgeleid wor-
den en de bushaltes Breugelweg,
Spoorwegstraat, Dalakkerstraat,
Steenovenstraat en Sint-Oda
worden tijdelijk niet bediend. De
vervanghalte is Overpelt Kiosk
en er komt een tijdelijke halte in
de Kapelstraat, nabij de aanslui-
ting met de Breugelweg. (BVDH)

OVERPELT

Gemeenteraad
voortaan 
in Valentijnszaal
De gemeenteraad gaat vanaf
april een tijdje vergaderen in de
Valentijnszaal van Pelle Melle.
Vanaf 1 april zullen er immers
herinrichtings- en aanpassings-
werken plaatsvinden in het ge-
meentehuis. Daarom zal de
raadzaal trouwens ook even niet
gebruikt worden voor huwelij-
ken. Normaal gezien zal er daar-
voor uitgeweken worden naar
ontmoetingscentrum Palethe. 

(BVDH)

LOMMEL

H&M opent filiaal
in Lommel
Vandaag opent kledingketen
H&M eindelijk haar filiaal in
Lommel. De komst van de mode-
gigant stond al jaren op de kalen-
der, maar pas eind augustus 2015
was er de zekerheid. De winkel-
keten behoort tot het project ‘De
Kering’ op de hoek van de Lepel-
straat en het Dorp. Het pand is in
totaal zo’n 1500 vierkante meter
groot. Er zullen zestien mensen
aan de slag gaan. (BVDH)

De leerlingen van basisschool De Bloesem kregen in primeur de kans om de Speelkaart te bekijken
en uit te testen. Foto Coenen

De jongens en meisjes van basisschool De Bloesem
uit Munsterbilzen hebben als eersten kennis kun-
nen maken met de speelkaart. Die werd op vraag
van de jeugddienst ontworpen door Frederic
Schobbe en Andrea Freiling van Stdio AF om kin-
deren en jongeren aan te zetten meer buiten te
spelen en te sporten.

«De kaart geeft een overzicht van alle speelpleinen,
bivakhuizen, Finse pistes en wandelroutes», zegt
Griet Mebis, schepen van jeugd. «Er staan ook par-
ken en speelbossen op vermeld.» De kinderen kun-
nen op een speelse en veilige manier de speel- en
sportmogelijkheden ontdekken. «Op de kaart
staan alle trage wegen waar geen auto’s mogen»,

aldus de schepen. «Zo kunnen de kinderen veilig
van en naar de speelpleinen en -bossen gaan.» 

Flashy kleuren
Om de kaart aantrekkelijk voor de jeugd te maken,
werden flashy kleuren gebruikt. «Het is geen klas-
sieke kaart. We hebben ze ook laten maken omdat
we vaststellen dat de jeugd wel de grote speelplek-
ken kennen maar ze weten niet waar de verborgen
pleintjes liggen». 
Het stadsbestuur liet 5.000 exemplaren drukken.
Ze werden gisteren aan alle lagere scholen die de
Demerstad telt bezorgd zodat de kinderen al in de
krokusvakantie de speelplekken op de kaart kun-
nen ontdekken. (LXB)

BILZEN

Leerlingen De Bloesem testen eerste kaart
met trage wegen naar speelplekken

DRUGSBENDE RISKEERT TOT 30 MAANDEN CEL
Een vijftal uit de regio is voor de
rechtbank moeten verschijnen
in het kader van een drugsdos-
sier. Vier van hen zijn leveran-
cier of dealer van drugs. Het
kwartet wordt vervoegd door
een oudere vrouw die speed
probeerde binnen te smokkelen
in de gevangenis.

In oktober 2016 werd G.J. (44) uit
Sint-Truiden in de buurt van
Landen op weg naar M.C. (37) uit
Gingelom betrapt op een kleine
hoeveelheid drugs en geld. Dat
leverde huiszoekingen op. «Ei-
genlijk werd daar zowat alles
aangetroffen: XTC, speed, GHB,
cannabis... Het hele pakket met
uitzondering van heroïne», stel-
de de procureur. Na telefoonon-
derzoek bleek dat ene J.B. (38) uit

Borgloon de leverancier van het
gezelschap was. Het eerder aan-
getroffen duo fungeerde als dea-
lers. Enkel de cocaïne kwam niet
van bij de Borgloonse leveran-
cier. Daarvoor moest het duo
naar G.M. (37) uit Sint-Truiden.
In de gevangenis werd C.B. (49)
uit Tongeren ook nog betrapt
met speed. De voorraad was be-
doeld voor G.J. De drugssmokke-
laar kan rekenen op een straf met
uitstel, maar volgens de procu-
reur had de rest van de bende
reeds genoeg kansen gehad. Ze
riskeren celstraffen van 12 tot 30
maanden en een geldstraf van
tot 2.000 euro. De advocaten rie-
pen verzachtende omstandighe-
den in, zoals armoede, werkloos-
heid en verkeerde keuzes. Von-
nis op 9 maart. (BVDH)

SINT-TRUIDEN

Steven Matheï wil geen tijd verliezen
met fusieplannen

Woensdagavond zaten alle
fracties in Peer samen om de
samenwerkingsverbanden van
de stad te bespreken. Het on-
derwerp van de avond was na-
tuurlijk een mogelijke vrijwil-
lige fusie. «We hebben onze ge-
dachten uitgewisseld en maan-
dag komen we al opnieuw sa-
men», vertelt burgemeester
Steven Matheï (CD&V), die geen
gras laat groeien over de plan-
nen.

De bedoeling van het gesprek
was de voordelen en nadelen
van de fusie te bespreken. «Ik
heb de fracties gevraagd om al-
les eens te laten bezinken en
maandag kunnen we dan bekij-
ken of we eventueel een vraag
aan de buurgemeenten zullen

stellen en hoe we de Perenaar
gaan betrekken.» Matheï steekt
niet onder stoelen of banken dat
hij ervan overtuigd is dat een fu-
sie met Hechtel-Eksel en Bo-
cholt een mooi verhaal kan zijn.
Hij wil duidelijk geen tijd verlie-
zen. «Als we geen zes jaar willen
verliezen, moeten we dit nu on-
derzoeken en de handen in el-
kaar slaan!»
De CD&V zit duidelijk op een
stoomtrein, want ook in Hech-
tel-Eksel trekt de partij de kar.
«We moeten nu starten met een
onderzoek, liefst met Peer want
daar rijken ze de hand al naar
ons uit», klonk het gisteren bij
de CD&V-jongeren, die daarmee
dezelfde mening als het boeg-
beeld van hun partij Raf Truyens
delen. (BVDH)

PEER/HECHTEL-EKSEL

Dienstverlening in nieuw stadhuis wordt beter afgestemd op bezoekpieken

Stadsbestuur schaft zomeruur af

HASSELT

Met een traditionele ‘meiboomsteek’ zijn
gisteren de ruwbouwwerken voor het nieu-
we stadhuis officieel afgesloten. De werken
zitten netjes op schema maar wat ook vast-
staat, is dat in het stadhuis er alvast hele-
maal anders gewerkt zal worden. Zo ver-
dwijnt het ‘zomeruur’ voor ambtenaren.
DIMITRI MEUS

33.600 ton beton, 1.500 ton wape-
ningsstaal en 280 ton constructie-
staal later zijn de ruwbouwwer-
ken van het nieuwe Hasseltse
stadhuis afgerond. Een moment
wat het stadsbestuur graag in de
verf wilde zetten. «De meiboom-
steek is een eeuwenoude traditie.
Wanneer het hoogste punt van
een bouwwerk is bereikt, wil men
met de plantiung vruchtbaarheid
en voorspoed afdwingen», vertelt
burgemeester Nadja Vananroye
(CD&V). «Uiteraard hoop ik voor
het stadshuis op hetzelfde effect...
dat we hier vele nieuwe Hasse-
laartjes mogen inschrijven en we
iedereen een vlotte en flexibele

dienstverlening kunnen aanbie-
den.»

Openingsuren breiden uit
Die dienstverlening ondergaat al-
vast een make-over. «Daarvoor
hebben we onderzoek gedaan bij
Hasselaren», zegt schepen van
Personeel Valerie Del Re (sp.a).
«Om te beginnen stemmen we de
openingsuren van het OCMW en
stad, die dit gebouw gaan delen, op
mekaar af. Daarnaast zullen we dit
jaar voor de laatste maal werken
met een zomerdienst. Die rege-
ling, waarbij de meerderheid van
onze diensten in juli en augustus
enkel op maandag een volledige

De feestelijke boom wordt bovenop het stadhuis geplant.

De Meiboom wordt versierd door burgemeester 
Nadja Vananroye en enkele schepenen. Foto’s Karolien Coenen

Vervolgens wordt de boom
naar boven gehesen.

en de overige werkdagen een hal-
ve dag geopend zijn, viel moeilijk
te rijmen met onze bezoekpieken.
Vandaar dat we hier in 2018 van af-
stappen.» De openingsuren wor-
den ook verder uitgebreid. «Zodra
we er organisatorisch klaar voor
zijn, kan je bij alle diensten van
maandag tot en met donderdag
terecht tussen 9 en 17 uur. Die ba-
sisopeningsuren vullen we elke
dinsdag aan met een avondope-
ning van 17 tot 20 uur. Op vrijdag
is er dienstverlening gegaran-
deerd tussen 9 en 12.30 uur. De
openingsuren zijn doorlopend,
dus ook tijdens de middaguren zal
je binnenkort bij de stad en het
OCMW terecht kunnen. Op na-
middagen en tijdens de avondope-
ningen werken we wel alleen op
afspraak. Zo kunnen we ons per-
soneel gerichter inzetten en wordt
de burger niet geconfronteerd met
wachtrijen.»
Ondertussen moet er wel nog heel
wat afgewerkt worden. Tegen be-
gin juni moeten alle ramen zijn ge-

plaatst, vanaf april kan dan de bin-
nenafwerking starten. Opvallend:
de imposante zuilen in het ge-
bouw lijken wel uit marmer te be-
staan. «Zo decadent zijn we niet
geweest. Dit zijn betonnen zuilen
die door de bekisting een speciaal
laagje vernis kregen. Maar dat ef-
fect verdwijnt met de tijd», klinkt
het. Ook de verbouwing van de
oude rijkswachtkazerne zit op
schema. In drie fases wordt eerst

het dak verhoogd.
Begin volgend jaar is het dan aan
de buitenafwerking, met doorste-
ken richting Inno en de Koning Al-
bertstraat via Galerie Albert. «Bei-
de doorsteken gaan een belangrij-
ke rol spelen en moeten voor een
kruisbestuiving zorgen tussen het
stadhuis, de galerij en onze centra-
le winkelas», zegt schepen van
Ruimtelijke Ordening Tom Vande-
put (CD&V).
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