
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 

Een gemeente kan niet zonder samen-
werking met de hogere overheden. 

In Halen resulteerde dit in het wacht-
bekken op de Velpe, de herbestemming 
van de oude pastorie te Zelem, nieuwe 

riolering, fietspaden en heringericht 
kruispunt in de Liebroekstraat en de Car-
poolparking in Zelk. Nieuwe fietspaden 
en riolering in de Kolenbergstraat zijn 
in uitvoering en de vergunning voor het 
project ‘Verbindingsriool Loksbergen’ is 
afgeleverd.

Al deze projecten kwamen tot stand 
dankzij de samenwerking met het Vlaam-
se, Belgische en het Europese niveau. 

Denk daaraan als u een weloverwogen 
stem wil uitbrengen op 25 mei. Een stem 
voor CD&V is het verschil maken in uw 
buurt.

Daarom dat onze CD&V-burgemeester 
Erik Van Roelen en schepen Heidi Wue-
stenbergs onze sterke Halense kandida-
ten zijn op 25 mei. Samen zullen zij er-
voor zorgen dat onze lokale belangen ook 
in Brussel verdedigd worden.

STERKER HALEN, STERKER VLAANDEREN
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Carpoolparking

Halen ligt ter hoogte van de samenvloei-
ing van de Demer, Velpe, Gete, Herk, Ijze-
renbeek en Ketelbeek. Dit maakt ons zeer 
gevoelig voor overstromingen. Sedert 1998 
zijn er heel wat ingrepen gebeurd om de 
overstromingslast zoveel mogelijk te be-
perken.

Aquafin plaatste pompen op de hoofdriool 
aan de Velpe en in het Halens Broek. De 
stad plaatste pompen aan de Zepstraat op 
de Winkelbeek.

De belangrijkste realisatie is de bouw van 
een groot wachtbekken op de Velpe. Deze 
constructie moet er voor zorgen dat het 
water van de Velpe tijdelijk kan gebufferd 
worden voordat het door het centrum van 
Halen vloeit. Op deze manier kan de water-
stand in het centrum langer onder controle 
gehouden worden. Vlaanderen investeerde 
hier voor meer dan 1.6 miljoen euro.

Gecontroleerd  
overstromingsgebied 
op de Velpe

De werken in de Liebroekstraat, Kauw-
plasstraat en Rozenstraat zijn een school-
voorbeeld van een combinatie van ver-
schillende infrastructuurwerken die 
mogelijk gemaakt werden door subsidies 
van de Vlaamse Overheid.

Er werd een gescheiden riolering, nieuwe 
wegenis en fietspaden aangelegd. Even-
eens werden er werken aan de Ketelbeek 
uitgevoerd, met zelfs een gedeeltelijke 
her legging, om meer buffercapaciteit te 
creëren. Erosiemaatregelen werden ge-
troffen in samenwerking met de plaatse-
lijke landbouwers. Op deze manier zal de 

wateroverlast verder beperkt worden en 
moeten zware modderstromen vermeden 
worden. Tot slot werd het kruispunt met 
de Staatsbaan veiliger gemaakt door het 
plaatsen van verkeerslichten. Verkeersvei-
ligheid, bescherming tegen wateroverlast 
en scheiden van afvalwater gingen hier 
hand in hand.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Door de aanleg van een carpoolparking 
langs het oprittencomplex van de E314 
kunnen heel wat mensen samen naar het 
werk rijden en zo ook een bijdrage leveren 
tot minder CO2-uitstoot. 

De heraanleg van het oprittencomplex met 
rotondes brengt een duidelijke verbetering 
van de verkeersveiligheid met zich mee.

De Vlaamse Gemeenschap financierde het 
volledige project
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Na het vertrek van de laatste priester en 
het tijdelijk gebruik door de school en 
OCMW werd de voormalige pastorie van 
Zelem herbestemd. Het stadsbestuur gaf 
het gebouw in erfpacht aan “vzw De Pas-
torie”, waarin de Zelemse socio-culturele 
verenigingen vertegenwoordigd zijn. Vri-
jwilligers uit de vzw schreven het ganse 
project uit dat gebaseerd is op 4 pijlers: 
ontmoeting, cultuur, natuur en toerisme. 
Het project werd, naast de tomeloze inzet 
van heel wat vrijwilligers, mogelijk ge-
maakt door financiële middelen van het 
stadsbestuur, maar vooral van Europese 
steun via het Leaderproject. Hierin wil Eu-
ropa, via de provincie, plattelandsontwik-
keling ondersteunen. 

Op deze manier werd enerzijds het gebouw 
als erfgoed bewaard en werd anderzijds 
een oplossing gevonden voor de beperkte 
plaatselijke ontmoetingsmogelijkheden. 
De herberg en bijhorende zaaltjes creëren 

de broodnodige ontmoetingskansen waar-
bij de culturele en toeristische aspecten 
niet uit het oog verloren worden, met van-
zelfsprekend aandacht voor de prachtige 
omliggende natuur.

Herbestemming 
pastorie Zelem

Dit relatief groot project moet ervoor zor-
gen dat het rioleringswater van Loksber-
gen gescheiden afgevoerd kan worden 
naar het zuiveringsstation in Halen. De 
bouwvergunning werd afgeleverd en we 
hopen, samen met aquafin, het aanbeste-
dingsdossier nog dit jaar rond te krijgen. 

Deze werken beginnen op de hoek van de 
Zepbrugstraat en lopen over de Liniestraat, 
Zilveren Helmenstraat, Loksbergenstraat 
en Kauwplasstraat. Van groot belang hier-
bij is dat nieuwe wegenis en vooral fiets-
paden aangelegd worden zodat de fietsers 
een veilig traject kunnen afleggen tussen 
Halen en Loksbergen.

De Vlaamse gemeenschap (via Aquafin en 
de VMM) neemt het grootste deel van de fi-
nanciering op zich. Tussenkomst van Infrax 

en de provincie Limburg zorgen ervoor dat 
dit noodzakelijke project nog enigszins be-
taalbaar blijft voor de stadskas.

Gepland project
Verbindingsriool  
Loksbergen

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Project in uitvoering
Fietspaden en gescheiden  
riolering Kolenbergstraat

De aanleg van een 
nieuw gescheiden ri-
oleringsstelsel, een 
nieuw wegdek en voor-
al nieuwe fietspaden 
op de Kolenbergstraat 
moet de verbinding van 
Zelem naar Zelk en ook 

van Zelem naar Diest via het Webbekoms 
Broek veiliger maken voor de fietsers. 
 
De uitvoering van het fietspad in beton zal 
het rijcomfort aanzienlijk verbeteren. Bui-
ten de verhoogde veiligheid zal de passage 
in de boomgaard en weiland voor het Sint 
Jansbergklooster een uniek uitzicht bieden. 
Dit project werd mogelijk gemaakt met 
provinciale en Vlaamse subsidies.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER HALEN

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De aanleg van een nieuw gescheiden riole-
ringsstelsel, een nieuw wegdek en nieuwe 
fietspaden op de Kolenbergstraat maakt 
de verbinding van Zelem naar Zelk veiliger 
voor de fietsers, dit gebeurde in samen-
werking met de provincie en de Vlaamse 
overheid.

Gecontroleerd overstromingsgebied op de 
Velpe met meer dan 1,6 miljoen euro steun 
van de Vlaamse overheid.

Het gepland project van de verbindingsri-
ool voor Loksbergen is een samenwerking 
van de stad Halen, de Vlaamse gemeen-
schap (via Aquafin en de VMM), Infrax en 
de provincie Limburg. 
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