Info- en participatiemoment Alken Valley
1 april 2017, 10 u. – ’T ABC-gebouw
Schepen André Vanhex heet iedereen welkom op het tweede info- en
participatiemoment over Alken Valley. Hij benadrukt dat hij fier is om als schepen,
o.a. bevoegd voor studieprojecten, na minder dan één jaar het masterplan Alken
Valley 2020 te kunnen voorstellen.
Het was een heel intensieve periode, waar veel mensen bij betrokken waren.
Daarom uitte hij zijn dank aan iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft:
o
o
o
o
o
o
o
o

het schepencollege en de gemeenteraad;
de gemeentelijke administratie;
alle werkgroepen en adviesraden;
alle gebruikers van het domein;
het studiebureau;
de diensten van Limburg Sterk Merk;
en uiteraard alle inwoners die meewerkten via de discussietafels;
en veiligheidshalve iedereen die hij vergeten zou zijn.

De schepen geeft ook nog mee dat het masterplan een visieplan omvat over het hele
gebied, maar dat het opgedeeld is in vele deelprojecten, waarvan sommige op korte
termijn (binnen een periode van 5 jaar) en andere pas op lange termijn zullen
gerealiseerd worden (binnen een periode van 20 jaar). Dit is afhankelijk van de
toestemmingen die nodig zijn, de snelheid van het verkrijgen van subsidies en
andere participanten die willen mee investeren en uiteraard de eigen middelen die de
gemeente kan inzetten.
Die deelprojecten zijn o.a.:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

de Molen
de herinrichting van het afgesloten deel van de Koutermanstraat
de heraanleg van de parkings voor fietsen en auto’s
het landschapsbelevingspad
het verkeerspark
de speeltuin zelf en de minigolf
het Taeymanscentrum met de kapelanijen
de waterstructuurwerken
de nieuwe chirolokalen
de nieuwe locatie voor de harmonie
de herorganisatie van de tennis- en pagclub
de heraanleg van het skateterrein

Schepen Vanhex geeft daarna het woord aan Kenny van studiebureau BUUR. Hij ligt
het masterplan verder toe. Alle info vind je bij de downloads (volledige presentatie).
Na de uiteenzetting van BUUR worden er 4 groepen gemaakt, zij krijgen op het
terrein uitleg bij vier vooraf bepaalde punten: omgeving van de ingang, omgeving van
de sporthal, omgeving van de parkpromenade en omgeving van de zuidelijke ingang.

De samenvatting van de uitleg die op de vier punten gegeven is, vind je ook bij de
downloads.

Na de wandeling keren de groepen terug naar ’t ABC-gebouw, waar er de
mogelijkheid is om nog even na te kaarten.
Schepen Vanhex en burgemeester Penxten bedanken iedereen voor hun aandacht
en positieve ingesteldheid.

