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Zwemmen: De gemeente 
moedigt met een nieuwe 
financiële tussenkomst inwo-
ners aan om te gaan zwemmen 
in één van de buurgemeentes. 
“Als je daar een abonnement of 
tienbeurtenkaart koopt of 
zwemlessen volgt, krijg je die 
voor 30 procent terugbetaald”, 
aldus schepen van Sport Sonja 
Houbar (VLDumont). “De totale 
tussenkomst bedraagt maxi-
mum 75 euro op jaarbasis per 
gebruiker.”

Lokaal energie- en klimaat-
pact: De meerderheid keurde 
de ondertekening van het Lokaal 
energie- en klimaatpact goed. 
Oppositiepartij N-VA bleef erg 

Ondertekening Lokaal energie- en klimaatpact 
goedgekeurd

sceptisch. “Het is bedroevend om 
vast te stellen dat er deze legislatuur
nog bijna niets is uitgegeven aan 
klimaat- en biodiversiteitprojecten”, 
zei Jan Leus. “Men engageert zich 
nu onder meer om een jaarlijkse 
energiebesparing van minstens 2,09 
procent te realiseren in de eigen 
gebouwen. Volgens mij ga je deze 
doelstellingen nooit halen.” Schepen 
Jozef Royer (VLDumont) gaf mee dat 
er op korte termijn zonnepanelen 
komen op zaal De Bammerd, 
buurthuis Hall20 en ’t Paenhuijs en 
op de nieuwe bijbouw aan de 
sporthal. “We gaan ook verschillen-
de hectare bos aanleggen en 
binnenkort enkele biodiversiteitpro-
jecten ontplooien. We zijn er dus wel 
degelijk mee bezig.” (frmi)

GEMEENTERAAD
HEERS

Meerderheid: VLDumont (11)
Oppositie: CD&V (3), N-VA (3), Hecht (2)

Jubileum: De parochie Boseind 
viert haar 50-jarig bestaan met 
heel wat activiteiten in het 
weekend van 11 en 12 septem-
ber. Schepen Raf Drieskens 
(CD&V) stelde dat verenigingen 
en werkgroepen hieraan een 
jaar hebben gewerkt. “Ze 
vragen aan de gemeente om 
voor 2.690 euro tussen te 
komen in het kostenplaatje van 
9.000 euro.” Dit bedrag zou 
komen uit het jaarlijkse budget 
van 100.000 euro dat Pelt 
voorziet voor de ondersteuning 
van dorpsversterkende initiatie-
ven. “Aan de gemeenteraad zal 
binnenkort een reglement 
worden voorgelegd waarin de 
criteria worden omschreven.” 
Oppositieraadslid Linda Vissers 
(Lijst Vissers) had een reglement 
liever op voorhand gezien. “Dit 
om discussies te voorkomen 
wanneer in de toekomst andere 
organisatoren een gelijkaardige 
betoelaging vragen.” Het punt 
werd eenparig goedgekeurd.

Rioleringswerken: Schepen voor 
openbare werken Dirk Vanseg-
gelen (CD&V) legde een aange-

“Historische vervuiling zorgt voor 
meerkost rioleringswerken”

paste raming voor aangaande 
wegenis- en rioleringswerken voor 
onder meer de Lommelsakker, 
Tussenstraat en Grote Heide. Het 
gaat om werken samen met Fluvius. 
De oorspronkelijke raming van 4,7 
miljoen euro werd vlak voor de 
zomervakantie voorgelegd. De 
kosten zouden nu oplopen tot bijna 
5,5 miljoen euro. “Na grondig 
onderzoek bleek dat er meer 
historische vervuiling met zinkassen 
aanwezig is, en die opruimen kost 
718.363 euro, waarvan het aandeel 
voor de gemeente 537.629 euro 
bedraagt”, schetste de schepen.

Verkeer: Oppositieraadslid Frank 
Suetens (N-VA) kaartte aan dat de 
herinrichting van het kruispunt 
Haagdoorndijk en Rallylaan in een 
bepaalde situatie voor conflicten kan 
zorgen tussen auto’s en fietsers. 
“Fietsers moeten vlak voor het 
oversteken, de Rallylaan aan het 
einde kruisen en rijden soms zo vlak 
voor indraaiende auto’s.” Schepen 
Jaak Fransen (CD&V) reageerde dat 
dit was opgemerkt en dat dit zal 
worden opgelost door ruim voor het 
einde van de Rallylaan al een 
fietsoversteek te maken. (gvb)

GEMEENTERAAD
PELT

Meerderheid: : CD&V (17), Samen Pelt (5)
Oppositie: N-VA (4), Groen (3), Lijst Vissers (2)

Noodhulp: De gemeente draagt 
haar steentje bij in noodhulp aan
de getroffen gebieden in eigen 
land. Er wordt 1.000 euro 
overgemaakt aan het Rode 
Kruis. 

Wateroverlast: Er werd in Alken 
op verschillende plaatsen 
wateroverlast gemeld midden 
juli. Er is voor sommige burgers 
schade. Open Vld betreurt dan 
ook dat dit niet op de agenda 
staat van de gemeenteraad. De 
partij vraagt om zo snel mogelijk 

“Bijkomende maatregelen nemen tegen 
wateroverlast”

een actieplan op te stellen om deze 
wateroverlast in de toekomst te 
vermijden. Schepen Vandormael 
wijst erop dat er al maatregelen 
genomen zijn in de desbetreffende 
straten. “Er zullen in het meerjaren-
plan financiële middelen worden 
voorzien om inderdaad bijkomende 
maatregelen te nemen.” Filip 
Vanvinckenroye (Open Vld) dringt 
erop aan dat er effectief iets wordt 
ondernomen en dat de bevolking 
goed wordt geïnformeerd. Vooral de 
overvolle wachtbekkens baren het 
raadslid zorgen.  (rudc)

GEMEENTERAAD
ALKEN

Meerderheid: N-VA (11), Groen (3)
Oppositie: Open Vld (6), CD&V (1)

“Gastenkamers 
aanpassen zonder dat
iemand het merkt”

“We verdrievoudigen daar binnen
de Vlaamse regering ook de bud-
getten voor van 20 naar 60 miljoen
euro”, zeggen Vlaamse ministers
Zuhal Demir (N-VA) en Wouter
Beke (CD&V), die naar het Has-
seltse jeugdhostel H afzakten.
“Mensen die logies verstrekken,
maar ook hun toeleveranciers,
kunnen op deze manier aanpas-
singen doen die vaak een wereld
van verschil voor hun gasten bete-
kenen.”
Eén grote misvatting als het over
inclusief Toerisme gaat, is dat het
enkel zou gaan om mensen met 
een beperking. Voor de sector
gaat het echter ook om gezinnen
met kleine kinderen, senioren,
mensen met een voedselallergie of

astma. “Het doel moet zijn om
een onvergetelijke, gastvrije ver-
blijfsbeleving voor iedereen te bie-
den”, zegt Evi Knuts van het PXL
Expertiseteam Innovatief Onder-
nemen, dat meewerkte aan de stu-
die. “Zo kunnen ondernemers, 
maar ook hun toeleveranciers, in 
onze Universal designcentrum in 
Hasselt kennis maken met handi-
ge, vaak erg eenvoudig uit te voe-
ren zaken die alles een pak veraan-
genamen. Dat start al bij het plan-
nen en reserveren, waar een 
duidelijke website al heel wat kan
helpen, over het reizen en toeko-
men, tot het verblijf zelf en uitein-
delijk het afsluiten, terug naar
huis keren en nagenieten of zelfs
mogelijk terugkeren naar de leuke
locatie.”

Kleine dingen
“De aanpassingen die moeten ge-
beuren, kunnen vaak kleine, on-
opvallende dingen zijn. Een hotel-
balie met een lager gedeelte, waar
ook kinderen of kleinere mensen
zich welkom voelen. Net hetzelfde
met sanitaire voorzieningen. Ka-
mers kunnen aangepast worden, 
zonder dat iemand het merkt.
Handige greepjes waarin wandel-
stokken passen, duidelijke signa-
lisatieborden, een goede commu-
nicatie tijdens het verblijf en ga zo
maar door. Heel wat dingen kos-
ten niet eens zoveel geld, maar ver-
gen wel een andere aanpak en wat
moeite. Maar ze zijn dienstbaar 
voor elke bezoeker.”
De resultaten staan gebundeld in
een boekje en heel wat tips zijn
ook te vinden op de website van
het UD Woonlabo www.udwoon-
labo.be 

Zuhal Demir (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) maken 60 miljoen euro vrij om het Vlaamse toerisme inclusiever te 
maken.  FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR

Uit een studie van PXL en UHasselt is 
gebleken dat logiesverstrekkers nog 
flink wat groei kunnen boeken wanneer 
ze in hun aanpak voor, tijdens en zelfs 
na een verblijf aanpassingen doen die 
een verblijf voor hun gasten aangena-
mer maken.

“De aanpassingen die 
moeten gebeuren, 

kunnen vaak kleine, 
onopvallende dingen 

zijn. Een hotelbalie met 
een lager gedeelte, 

waar ook kinderen of 
kleinere mensen zich 

welkom voelen 
bijvoorbeeld”

Evi Knuts
PXL Expertiseteam Innovatief 

Ondernemen

STUDIE

HASSELT
Dirk Jacobs


