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GENK
Kunstacademie 
daagt inwoners uit
om te tekenen
De ‘Dag van de Academies’ kan op
6 februari niet fysiek doorgaan.
Als alternatief lanceert GA voor
Kunst ‘Elke dag een tekening’. 
De academie daagt zo elke burger
uit om creatief aan de slag te gaan
en een tekening af te leveren.

Nu er geen open atelier dagen of
workshops kunnen plaatsvinden,
tracht de Genkse academie op die
manier toch de creativiteit van de
Genkenaren te prikkelen. «Tekenen
is creatief zijn, tekenen is bezig
zijn», zegt schepen van Cultuur 
Anniek Nagels (CD&V). «Het is een
moment met en voor jezelf. In deze
periode is dat nog belangrijker dan
ooit. Vandaar dat we dit initiatief
lanceren en iedereen oproepen 
een tekening te maken.»

Voucher als beloning
Iedere Genkenaar kan meedoen.
Het thema of onderwerp van de 
tekening is zelf te kiezen, alsook 
de materialen: van potlood en pen
tot penseel of houtskool. Alles kan
en alles mag. Enkel het formaat 
van het tekenblad ligt vast. Dat
moet 14,5 bij 14,5 cm zijn.
Alle tekeningen zullen worden 
tentoongesteld in Genk in de 
etalages van een aantal winkels 
en op sociale media. Bij het afgeven
van de tekening ontvangt iedereen
daarnaast een voucher, waarmee
ze op de eindejaarstentoonstelling
in juni een  geschenk kunnen 
afhalen in de academie. (ENL)

HASSELT
Stad leidt inwoners
naar digitaal loket
met instructiefilmpjes
Met handige instructiefilpmpjes
wil Hasselt haar digitale diensten
extra in de kijker zetten. «Met
deze tutorials proberen we de
meeste problemen te verhelpen,
én kunnen we tonen dat de 
inwoners voor heel wat diensten
niet meer fysiek naar ‘t Scheep
moet afzakken», klinkt het.

Hoewel het stadsbestuur een 
stijging merkt in het gebruik van 
de digitale toepassingen op de
stadswebsite, blijven heel wat 
inwoners vastlopen bij bepaalde
stappen. «Daarom hebben we 
besloten om van de drie meest
voorkomende problemen filmpjes
te maken», licht schepen Frank 
Dewael toe. «Zo is er een filmpje
dat uitlegt hoe je moet inloggen 
via itsme. Ook de aanvraag van 
een nieuwe parkeerkaart en een
vergunning voor een inname van
het openbaar domein, bij verhuis 
of verbouwing, worden uitgelegd.»
Met die filmpjes hoopt de stad de
Hasselaren op digitaal vlak een
duwtje in de rug te geven. «Maar
uiteraard blijven inwoners altijd
welkom op ‘t Scheep voor meer 
informatie of aanvragen», stelt
schepen van Burgerzaken Joske
Dexters (N-VA). De filmpjes vind je
op hasselt.be/digitaalloket. (GLH)

PELT
350-tal bezwaren tegen
zandontginning 
In totaal werden er maar liefst
4.279 bezwaarschriften ingediend
tegen de plannen voor zandont -
ginning in Kaulille. Het grootste
deel (884) kwam uit Bocholt zelf.
Ook vanuit Pelt is er heel wat 
tegenkanting voor het project.
«Een 350-tal bezwaren zijn af -
komstig uit onze gemeente», 
vertelde raadslid Hans Proost
(Groen) tevreden. «De impact 
van dit project op de maatschappij
overstijgt de gemeentegrenzen en
belangt ook Pelt aan, zoals heel
wat Peltenaren overduidelijk 
begrepen hebben. Het gaat dan
niet alleen om de natuurwaarde
van het gebied, maar ook om de 
effecten op de grondwaterstand,
die heel onzeker zijn, en om de 
negatieve effecten op de opvang
van CO2 en fijnstof. Bovendien 
zal het heel wat extra zwaar 
verkeer met zich meebrengen, 
en dan in de eerste plaats in Sint-
Huibrechts-Lille.» (BVDH)

Komende zomer start Hasselt
met de uitbreiding van het 
gescheiden rioleringsnet in
Kuringen-Noord. Het stads -
bestuur wil daar waterover-
last voorkomen. Ook de Oude
Spoorbaan mag op riolerings-
en wegeniswerken rekenen. 

Nadat het rioleringsnet van
Kuringen-Heide midden 2020
onder de loep werd genomen,
is het intussen de beurt aan
zes straten in Kuringen-
Noord. Het gaat om de 
Hommelheide, de Hoogheide,
de Eckelvennestraat, de Riet-

vennestraat, de Pallekens-
bergstraat en de Sint-Jans-
straat.  «Samen met netbe-
heerder Fluvius willen we
daar via een gescheiden 
riolering wateroverlast voor-
komen, de Hasseltse water -
lopen zuiveren, en een betere
verwerking van het afval -
water», licht schepen van
Openbare Werken Laurence
Libert (Open VLD) toe. «We
volgen hierbij de Europese 
regelgeving, die eist dat tegen
2027 al onze waterlopen van
goede kwaliteit zijn. Dat bete-
kent dat er geen onge zuiverd
water in de natuur mag 
vloeien. Gescheiden riolering

is hiervoor cruciaal.»
«Tijdens deze fase leggen we
gescheiden riolering en 
nieuwe wegenis aan ter hoog-
te van de zes straten», gaat 
Libert verder. «Daarnaast 
worden de rioleringen ver-
nieuwd en de waterleidingen
gesaneerd. De bestaande
grachten krijgen waterdoor -
latende elementen en nieuwe
grachten worden aangelegd.
Als laatste pakken we de 
rijweg aan en planten we ook
zo’n 350 nieuwe bomen
aan.»  Als alles volgens plan
verloopt, zouden de werken 
tegen de zomer klaar zijn.

(GLH)

HASSELT

Ook aan de Oude Spoorbaan in Kuringen-Noord komen er
straks nieuwe rioleringen. Foto Karolien Coenen

Ingrijpende wegen- en rioleringswerken op til in Kuringen-Noord

KERMT
Postmedewerker met hevig
seksleven beticht van verkrachting
Een 29-jarige man uit Kermt riskeert een celstraf van
twee jaar voor de verkrachting van zijn ex-partner.
Volgens de man is er destijds getrokken en geduwd,
maar was er geen sprake van seks zonder instemming.

De feiten speelden zich af in de zomer van 2017. «Ik had
mijn partner veel geholpen met financiële problemen
en we hadden ruzie daarover», vertelde de beklaagde.
De vrouw verklaarde achteraf dat ze zich aan het 
omkleden was, toen ze door de man werd ingesloten.
Hij zou haar hebben opgepakt en op bed hebben g
egooid. Daarna werd hij volgens de verklaring agressief
en greep hij haar bij de haren, terwijl hij zijn handen op
haar neus, mond en keel plaatste.  
De drie rechters confronteerden de man met de 
berichtjes die achteraf werden gestuurd tussen 
beklaagde en slachtoffer. Zo stuurde de vrouw dat ze
wel honderd keer ‘nee’ had gezegd en de man toch iets
had gedaan. Dat de man zich excuseerde in plaats van
duidelijk te stellen dat er geen verkrachting was, speelt
in zijn nadeel.
Vervolgens werd het rijkelijk liefdes- en seksleven van
de man uit de doeken gedaan. Enkele ex-partners lieten
optekenen dat ze nooit zijn verplicht geweest tot be-
paalde handelingen. De verdediging vraagt daarom de
vrijspraak. Vonnis op 5 maart.  (BVDH)

Er mag dan wel geen carnaval
doorgaan, ook in coronatijd blijft
de Bessemgezèt trouw op post.
Vanaf zaterdag wordt ze bedeeld
in alle deelgemeenten, na de offi-
ciële voorstelling op LRL-radio.

Geen 20, maar 16 pagina’s telt de
nieuwe Bessegezèt. Toch zal er 
voldoende satire op lokale en 
internationale toestanden aan -
wezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan
de Trumpaanhangers die het 
gemeentehuis bestormen en Marc

Van Ranst die een coronatest 
uitvoert aan de boezem van 
schepen Gorissen. Uiteraard kon
de McDonald’s niet ontbreken.
«De redactie heeft sinds november
wekelijks via Zoom een videocon-
ferentie gehouden. Er is een mooie
poster voorzien van kunstenaar
Jos Nijssen. Dit jaar zijn er geen 
onderscheidingen, behalve ‘De 
Lanaker Sjang’. Die staat voor 
humor en creativiteit. We dragen
hem op aan alle carnavalsgroepen
die het financieel moeilijk hebben,
omdat er nu geen activiteiten zijn.
We hopen dat ze niet splitten 
ondanks de zware erfenis, zodat ze
volgend jaar weer volop mogen
genieten van carnaval. Want dat is
hun leven», klinkt het bij de 
initiatiefnemers.
De coronacrisis is de rode draad
doorheen de Bessemgezèt. ‘Zèt
uch masker op’ is het thema. «Dit
is de eerste carnaval die 100 
procent gemaskerd is. Het mond-
masker is namelijk overal aange-
raden tot verplicht», glimlacht
Jean-Pierre Hermans.

(WJL)
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Zo ziet de nieuwe Bessemgezèt, die vanaf zaterdag verdeeld
wordt, eruit. Foto Jempi Welkenhuyzen

Geen carnaval, maar wel 48ste editie van Bessemgezèt

licht schepen van Klimaat Joost 
Venken (RoodGroen+) toe. «De toene-
mende droogte verdroogt jonge
boompjes, doet het aantal gevallen van
schorsbrand toenemen en veroorzaakt 
zachtere winters waardoor parasieten
op bomen vaker overleven. Daarom 
kiezen we, net als heel wat andere 
steden en gemeenten, nu vaker voor 
klimaatbomen. Zo zal de Japanse 
sierkers op het Kararinaplein komen,
de zomerlinde in Runkst, de meidoorn 
nabij speelpleinen en de winterlinde
bij speeltuinen. Zij moeten het regen-
water bufferen, vogels en insecten

aantrekken, en natuurlijk ook de 
esthetische waarde ten goede komen.»
In totaal kiest Hasselt voor zo’n 50 
verschillende soorten klimaatbomen.
Een groot gedeelte daarvan zal de stad
voor de eerste keer aanplanten. «Voor
de locaties die we hebben gekozen, 
hebben we rekening gehouden met
waar veel mensen leven, werken of 
wonen», voegt schepen van Groen -
onderhoud Laurence Libert (Open
VLD) toe. «Speciale aandacht ging uit
naar onze dichtbevolkte woonwijken
en schoolomgevingen binnen de 
Singel, maar ook in de deelgemeenten

komen de klimaatbomen. Op deze 
specifieke openbare locaties zijn geen
grootschalige wijzigingen gepland en
liggen geen nutsleidingen in de onder-
grond. Hierdoor is de toekomst van de
bomen er verzekerd.»

Vergroening
Met de 500 klimaatbomen komt 
Hasselt tegelijkertijd een stapje dichter
bij haar ambitie voor vergroening.
«Want deze zullen tegen goede komen
aan het uitzicht van de stad, maar nog
belangrijker aan de Hasselaar», besluit
burgemeester Steven Vandeput. 

STAD EN LIMBURG STERK MERK ZETTEN IN OP VERGROENING

Hasselt krijgt er 500 klimaatbomen bij

De stichting Limburg Sterk Merk (LSM)
lanceerde midden 2019 het LSM-
klimaatbomenfonds met één miljoen
euro aan middelen voor gemeenten
om nieuwe klimaatbomen aan te 
kopen en te planten. Meerdere emeen-
ten gingen dan ook de uitdaging aan en
dienden eind 2020 een dossier in voor
een totaal van 3.209 klimaatbomen.
Daarvan komen maar liefst 500 bomen
terecht in zowel het centrum van 
Hasselt als de woonwijken. 

Esthetische waarde
«Als gevolg van de klimaatopwarming
hebben we steeds warmere zomers
met steeds langere periodes van hitte»,

De stad en Limburg
Sterk Merk (LSM) slaan
de handen in elkaar voor
één gedeelde ambitie:
500 klimaatbomen in de
Hasseltse woonwijken,
nog dit voorjaar. Het
stadsbestuur investeert
daarvoor 150.000 euro,
terwijl LSM daar 89.000
euro bovenop doet.
«Daarmee zetten we in
op vergroening die ten
goede komt aan het uit-
zicht van de stad, maar
nog belangrijker aan de
Hasselaar.» 

GIULIA LATINNE

Stad Hasselt slaat samen met Limburg Sterk Merk de handen in elkaar voor 500 nieuwe klimaatbomen. Foto RV


