Stevoort,
ons dorp, onze kracht.

Stevoort, een bruisend dorp.
Voorbije jaren hebben we als stadsbestuur veel kunnen realiseren in Stevoort. Zo
kreeg het gemeenteplein een nieuwe aanleg, werd het leegstaande gemeentehuis
afgebroken om er vervolgens een nieuwe woonbestemming met crèche aan te
geven en werken we momenteel aan Den Opper.
Peter Liefsoens heeft als Stevoortenaar deze dossiers telkens hoog op de agenda
gezet tijdens de gemeenteraad. Het is dan ook mede zijn verdienste dat we deze
projecten konden realiseren.
Maar ons werk in Stevoort is nog niet af!
Zo werken wij momenteel aan een nieuw plan voor de site Mariaburcht.
Wij willen in overleg met de eigenaars, het kasteel en het omliggende
park publiek toegankelijk maken. Een extra groene long en mogelijk bijkomende service-flats maken het mogelijk dat iedereen kwaliteitsvol
oud kan worden in eigen dorp.

Den Opper | ‘t Noppertje
Stevoort groeit en bloeit. Een van de gevolgen is dat gezinnen met jonge kinderen de weg naar hier vinden. Dat
betekent ook dat de nood aan kinderopvang vóór en na de schooluren stijgt.
Omdat ’t Noppertje te klein was geworden en ook niet meer beantwoordde aan de moderne eisen van buitenschoolse kinderopvang beslisten de Stad, de kerkfabriek en de school om Den Opper en de aanpalende conciërgewoning af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. De afbraak is intussen achter de rug. De nieuwbouw
die de stad bouwt, voorziet voldoende plaats om de kinderen per leeftijdscategorie op te vangen in alle comfort.
Vermoedelijk bij de start van het volgende schooljaar zullen de deuren er open gaan.

Plaats 2 Hasselt
Uittredend schepen van Ruimtelijke Ordening
www.tomvandeput.be

Het gemeenteplein in hartje Stevoort zat geprangd tussen het vroegere gemeentehuis, de kerk en een woon- en
winkelblok. In het voorjaar van 2010 werd het heraangelegd. De Herk werd op het plein weer zichtbaar. Het aantal
parkeerplaatsen werd opgetrokken tot 75. Eeuwenoude eiken bleven behouden en nieuwe bomen werden bijgeplant. Verder kwamen er ondergrondse afvalcontainers en fietsenstallingen, kregen de bussen een veilige op- en
afstaphalte, kwamen er rustbanken en schanskorven met kasseistenen. Kostprijs: ruim 600.000€.
Het oude gemeentehuis van Stevoort stond een hele tijd leeg. Na overleg met de inwoners koos het stadsbestuur
ervoor om het te verkopen onder strikte voorwaarden. Zo kwamen er een aantal assistentiewoningen voor senioren,
appartementen en een kindercrèche. Op die manier kunnen Stevoortenaren kwaliteitsvol ouder worden in eigen
buurt. En er ontstaat een gezonde mix van jong en oud, wat past in de visie dat verschillende generaties samen
moeten kunnen leven op een plek.

Toekomstplannen

Plaats 8 Hasselt
Uittredend gemeenteraadslid

• Wandelgebied Herkenrodebos
Het Herkenrodewandelgebied in Kermt is een groot succes. De bossen in de
omgeving van de Regenakker sluiten op het gebied aan en lenen zich er perfect toe om het wandelgebied uit te breiden richting Stevoort.

Tom Vandeput

Gemeenteplein en gemeentehuis

Peter Liefsoens

• Fietspad Hasseltse dreef
Het fietspad op de Hasseltse dreef is een van de meest genomen fietspaden van en
naar ons dorp. Het is aan verbeterings-en onderhoudswerken toe. Het zou mooi
zijn de fietspaden van de Hasseltse dreef én Stevoortse kiezel om te dopen tot
fietsexpreswegen.

Stevoort, met zijn jonge gezinnen en bloeiend verenigingsleven, is
hiermee klaar voor de toekomst.

		

Vraag een Stevoortenaar waar hij of zij woont en hij antwoordt Stevoort.
Dat is de kracht van ons dorp. Die kracht moeten we gebruiken om ook
de komende jaren onze stem in Hasselt te laten klinken. Hasselt heeft met
projecten zoals Mariaburcht nog wel wat plannen in Stevoort. Ik wil me
verder engageren in het gemeentebestuur en hoop in de toekomst onze
stem nog verder te mogen verdedigen.

Wachtbekken
Het wachtbekken met een bergingscapaciteit van 700 miljoen liter water werd op 12 februari 2014 in gebruik genomen. Het doel van het wachtbekken is wateroverlast in de
Demerstreek tegen gaan.
Dit waterbekken behoort tot de grootste van Vlaanderen
en kreeg er dus ook een mooi aangelegde wandeldijk van
900m tussen de Broekstraat en de Hasseltse dreef bij.
Het werd het voorbije jaar duidelijker en duidelijker dat de
situatie rond het niet mogen wandelen op deze dijk voor
frustraties in ons dorp zorgt.
Een drietal weken werd ik bij minister Joke Schauvliege ontvangen. Ze begrijpt de sterke, lokale vraag om het gebied
toegankelijk te maken. De uitdaging bestaat eruit een oplossing te vinden waarbij de privacy van de buurtbewoners
gewaarborgd is; momenteel is er vanop de wandeldijk vrij
zicht in de tuinen van enkele bewoners. De stad en Vlaamse
Milieu Maatschappij zitten alvast op dezelfde lijn.
Het voorstel bestaat uit het realiseren van een wandelpad
dat deels gelegen is op de dijk maar ter hoogte van de woningen op een lager niveau. Overleg met de buurtbewoners
wordt gepland, zodat aanpassingswerken hopelijk snel kunnen worden aangevat en we allen van dit mooi stuk wandelgebied kunnen genieten. Ik volg het van kortbij op.

• Sint-Maarten komt terug
Sinds de afbraak van het gemeentehuis is het loodglas van onze Stevoortse
patroonheilige netjes bewaard. Met enkele Stevoortenaren wouden we dit
stuk erfgoed via een nieuwe bestemming terug in ons dorp integreren.
Mede dankzij steun van de stad en de provincie kreeg het initiatief vorm.
Het authentieke loodglas wordt in een moderne versie op 11/11 op het
Solidariteitsplein onthuld.
• Valeriaanstraat
De Valeriaanstraat kreeg afgelopen jaren te kampen met wateroverlast. Bij overmatige
regenval ondervinden de bewoners problemen. We willen samen met de buurtbewoners een structurele oplossing bekomen. Wij volgen dit op.
• Wegdek-riolering Jannestraat
De inwoners van de Jannestraat spreken ons aan over het wegdek en de riolering. Als inwoners laten
horen hier blijvend last van te ondervinden, willen wij er onze schouders onder zetten tot de problematiek
van de baan is.
• Woonuitbreidingsgebied
Veel van onze jongeren geven aan in Stevoort te willen blijven wonen. Een gebied van bestemming veranderen
vraagt om lange procedures en tijd. Potentiële woonuitbreidingsgebieden in Stevoort in kaart brengen en de mogelijkheden bekijken lijkt me dus een goed werkpunt de komende jaren.
Avondmarkt Unizo Stevoort
Stefan Hendrickx, Tom Vandeput, Pieter Cuppens,
Karolien Mondelaers en Peter Liefsoens

Het kasteeldomein Mariaburcht
Plaatselijke landbouw
We zijn momenteel in overleg met de Zusters van Berlaar die eigenaar
zijn van het kasteeldomein Mariaburcht, om een nieuwe toekomstvisie
te ontwikkelen voor de site. Wanneer de Zusterorde het domein verlaat,
komt er een mooie kans voor de gemeenschap van Stevoort.
De school blijft uiteraard behouden. We onderzoeken om het kasteelpark als groene long publiek toegankelijk te maken voor wandelaars,
fietsers en joggers. Het kasteel zou een publieke functie kunnen krijgen,
zoals een brasserie.
Ook serviceflats en zorgwoningen in het kasteel en aan de toegangsweg
worden momenteel onderzocht. Daardoor zullen de Stevoortenaren in
hun eigen omgeving kwaliteitsvol hun oude dag kunnen doorbrengen.
Het park blijft groen.

“Als fruitteler ben ik trots op mijn eigen producten. Ik ben dan ook blij dat onder andere
Peter zich met Landelijke Gilde jaarlijks inzet
om “van eigen kweek” te organiseren. Een
gezellig marktje dat inspeelt op producten
rechtstreeks van de boerderijen. Wij, plaatselijke landbouwers, hebben als hoofddoel de
kwalitatief beste producten aan te bieden. Ik
ben ervan overtuigd dat er een toekomst is
voor producten van korte keten en vind dat
het werk van onze schepen van Landbouw,
Tom Vandeput, en de inspanningen van de
Landelijke Gilde met Peter hier de voorbije
jaren zeker al in bij hebben gedragen. Hopelijk kunnen we ook de komende jaren rekenen op zulke ondersteuning.”

“Stevoort,
een bruisend dorp.”
“Stevoort,
ons dorp, onze kracht.”
Peter Liefsoens
Plaats 8 Hasselt
Leen en Josse Schreurs
Peter Liefsoens, Tom Vandeput en Stefan Hendrickx

Josse Schreurs, PJ Fruit Stevoort

Gemeenteraad Hasselt

Voorlopige voorstel van de toekomstplannen

Steborg
In Stevoort beschikken we over een goed uitgerust ontmoetingscentrum dat zeer intensief wordt gebruikt. Jaarlijks vinden hier
meer dan 1000 activiteiten plaats en Steborg is dan ook de thuisbasis van heel wat verenigingen.
Als ondervoorzitter zet Peter Liefsoens al jarenlang zijn schouders
onder de goede werking van vzw Steborg en is hij de absolute
voortrekker in de technische dossiers en de verbouwingswerken.
Voor de toekomst worden de mogelijkheden onderzocht om het
gebouw energiezuiniger te maken en denken we aan de plaatsing
van dakisolatie en zonnepanelen.
Op langere termijn willen we het complex uitbreiden met een polyvalente nieuwbouw in de plaats van de oude klaslokalen.
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VANANROYE NADJA
VANDEPUT TOM
MONDELAERS KAROLIEN
CORTHOUTS GERALD
JAMSHID MARYAM
COX TOM
CUPPENS PIETER
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MANSHOVEN MAGALIE
AKAMBA NOHELIE
DVALISHVILI CHATIA
VANRUSSELT JOSHY
¨
VANGINDERHUYSEN GAELLE
KEFEL INES
VAESEN NELE
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JORISSEN MARC
POLLET LIEVE
MOTMANS MARINA
VANSPAUWEN FRANS
VOS WILLY
¨
JACOBS NOELLA
GORIS CELINE
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LIEFSOENS PETER
HENDRICKX STEFAN
THOELEN DIRK
VAN ACKERE REGINE
REEKMANS KOEN
COX AN
LENSSEN HUBERT
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DE CORTE KIM
PERSOONS SERGE
LUYCKX JOHAN
GANDOUL TOURIA
BRIERS TINA
BODYS GOSIA
ORLANDINI WILLY
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VANDEKERKHOF RONNY
PEETERS INGRID
MOTMANS REGINE
DIRKX WILLY
SEVERY MIA
BELET IVO

Wist je dat: Je op meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst kan stemmen?

Frank Santermans, voorzitter
Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018.
Verboden op de openbare weg te gooien. V.U. Peter Liefsoens, Tom Vandeput. Herkenrodesingel 4A, 3500 Hasselt.
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