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LANAKEN
Al 127 kinderen
ingeschreven voor
zomerschool, nog 
40-tal plaatsen vrij
De lancering van de zomerschool
in Lanaken blijkt een groot suc-
ces. Al 127 leerlingen schreven
zich in en ook 34 medewerkers
hebben zich gemeld. 

Het OCMW van de gemeente 
Lanaken organiseert van maandag
10 augustus tot en met vrijdag 21
augustus een zomerschool in 
Gellik, Rekem en Lanaken. En d
at voor leerlingen van het eerste,
tweede en vijfde leerjaar.
Schepen voor Flankerend Onder-
wijsbeleid Christel Gorissen is zeer
tevreden en tegelijk dankbaar dat
er zoveel leerkrachten en pedago-
gisch geschoolde studenten van
Lanaken vrijwillig in de school 
komen werken tijdens de vakantie.
Voor de zomerschool hebben zich
34 medewerkers opgegeven, waar-
onder 3 coördinatoren (1 per loca-
tie), 8 jobstudenten en 23 leer-
krachten, zo blijkt. «De scholen
hebben zeer goed meegewerkt 
en de ouders en kinderen gemoti-
veerd. Dat blijkt uit de inschrijvin-
gen», zegt Gorissen.
Er zijn nog een 40-tal plaatsen 
vrij in Gellik en Lanaken. Rekem is
volzet. Ouders die alsnog willen 
inschrijven, kunnen terecht op 
het nummer 089/73.07.06. Voor
meer informatie en het uurrooster
van de zomerschool, kan je terecht
op www.lanaken.be/zomerschool. 

(WJL)

Oudsbergs
klimaatplan van 15
miljoen euro zet in op
duurzame mobiliteit
Met een ambitieus klimaatplan
met voor 15 miljoen euro aan 
actie wil het gemeentebestuur
van Oudsbergen de CO2-uitstoot
met veertig procent verlagen.
«We moeten maatregelen nemen
tegen de negatieve gevolgen van
de klimaatopwarming als hitte,
droogte en extreme neerslag»,
zegt Marco Goossens (CD&V),
schepen van Duurzaamheid.

«Tussen 2011 en 2017 daalde de 
totale CO2-uitstoot op het grond-
gebied van de gemeente Oudsber-
gen met 7,3 procent. Met de 15 
miljoen euro aan extra maatrege-
len is het onze ambitie om de daling
van 40 procent tegen 2030 te reali-
seren», meent Goossens.
Fietspaden en zonnepanelen
Het merendeel van dat budget
wordt geïnvesteerd in duurzame
mobiliteit. «We voorzien daar in 
totaal 12,6 miljoen euro voor. Dat
wordt besteed aan de aanleg van
fietspaden, maar bijvoorbeeld 
ook in autodelen, het vergroenen
van ons eigen wagenpark en het
promoten van fietsen bij inwoners
en medewerkers.»
Het gemeentebestuur neemt ook
de eigen gebouwen onder de loep.
«We kopen zelf voor 100 procent
groene energie aan en plaatsen 
zelf zonnepanelen. Daarmee 
geven we als gemeente het goede
voorbeeld», aldus de schepen. 
Via sensibiliseringsacties worden
die goede praktijken met de inwo-
ners gedeeld. (BVDH)

HAMONT-ACHEL
Kampioenenhulde 
geannuleerd door 
gebrek aan kampioenen
Op de laatste vrijdag van septem-
ber worden jaarlijks de Hamont-
Achelse sportkampioenen gehul-
digd. Omwille van de coronacrisis
zal die kampioenenhulde dit jaar
niet doorgaan. Aangezien de
meeste competities maandenlang
hebben stilgelegen, zijn er ook 
amper personen of verenigingen
die gehuldigd kunnen
worden. Kampioenen van het
sportseizoen 2019-2020 worden
bijgevolg op de volgende kampioe-
nenhulde – die door zal gaan op
vrijdag 24 september 2021 – 
samen met de kampioenen van
2020-2021 uitgebreid gevierd. 

(BVDH)

De ouders zélf laten beslis-
sen wie op kraambezoek
mag komen. En dan wel 
met een maximumaantal
bezoekers per dag. Dat 
kiest de meerderheid van 
de lezers die meededen 
aan een poll in deze krant.

Het is herkenbaar op elke
kraamafdeling in ons land:
overvolle kamers met cham-
pagne, luidruchtige nonkels
en kwebbelende tantes.
Maar binnenkort is dat wel-
licht verleden tijd. Als coro-
na dan toch één voordeel gaf,
blijkt het de bezoekbeper-
king te zijn op de kraamafde-

lingen. 
Als het van de vroedvrou-
wen en kraamafdelingen
zelf afhangt, zal er op ter-
mijn een totaalverbod ko-
men. Drie dagen lang geen
bezoek, zodat moeder en
kind in alle rust kunnen be-
komen. 
Uit een poll ingevuld door
meer dan 1.000 lezers, blijkt
dat slechts 13 procent een
totaalverbod ziet zitten.
Maar liefst 50 procent vindt
dat de ouders zelf moeten
kunnen kiezen wie op be-
zoek komt, maar er wel een
maximumaantal bezoekers
per dag mag zijn.

De tijd dat kamers volge-
stampt zitten met nonkels,
tantes en vele anderen lijkt
wel voorgoed voorbij. De
piste dat de vier grootouders
voorrang krijgen, lijkt door
een vierde van de stemmers
gevolgd te worden. Vraag is
natuurlijk wat je doet met
gezinnen waar net minder of
meer grootouders zijn. 
Alles bij het oude laten zoals
het voor coronatijden was,
wordt door slechts 15 pro-
cent gevolgd. Na de zomer
zouden alle Limburgse
kraamafdelingen een uni-
form plan moeten hebben.  

(MMM)Een pasgeborene in het ziekenhuis van Hasselt. Foto Karolien Coenen

Slechts minderheid wil totaalverbod op kraambezoek

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de problemen met water
in landelijke gebieden aanpakken. Zo staan beken soms te droog, terwijl boeren
water nodig hebben voor hun gewassen. Ook de aanpalende natuurgebieden
moeten overleven. Er wordt 5,57 miljoen euro in verschillende waterinitiatieven
geïnvesteerd. Ook Heers krijgt 260.000 euro.

HEERS

Minister Zuhal Demir ging een kijkje nemen in Heers. Foto Borgerhoff

Vlaams minister van Omgeving Demir maakt geld vrij om waterproblemen aan te pakken

plein met vier sportunits, een topgym-
nastiekhal, een tribune met een capaci-
teit van 2.000 personen en een medisch
centrum. Ook G-sporters kunnen er te-
recht.» 
Het prijskaartje bedraagt ruim 21 mil-
joen euro waarvan de Vlaamse overheid
het leeuwendeel betaalt. «Dit wordt een
prachtig nieuw uithangbord voor Vlaan-
deren en voor onze wielersport», zegt
Vlaams minister van Sport Ben Weyts.
«Deze topsportinfrastructuur zal inter-
nationale uitstraling hebben. Elke wie-
lergekke Vlaming zal er zijn hartje kun-
nen ophalen. De velodroom wordt een

trekpleister en de locatie van nog vele le-
gendarische overwinningen.»

Lokale clubs
«Een overdekte velodroom met olympi-
sche allures en een multifunctioneel
sportcomplex vormen samen een bijko-
mende troef voor Limburg als fietspro-
vincie», zegt Tom Vandeput, voorzitter
raad van bestuur van LSM. «Het bovenlo-
kaal en internationaal karakter van het
project, het samenbrengen van zoveel
fietsdisciplines op de site, zullen Limburg
een extra impuls geven, zowel econo-
misch, toeristisch als sportrecreatief.»

«We zijn in Heusden-Zolder bijzonder te-
vreden dat dit project er nu komt», zegt
Mario Borremans, burgemeester van
Heusden-Zolder. «Een middenplein van
3.000 vierkante meter, een kwalitatieve
sportvloer en een grote gymhal voor de
lokale clubs is super. Dit tilt de sportin-
frastructuur in onze gemeente echt naar
een ander nieuw niveau.» «Het realiseren
van de velodroom was na het afsluiten
van een geslaagde wielercarrière een
nieuwe droom», zegt Marc Wauters,
voorzitter van vzw Cycling Friends. «Met
dit verhaal kunnen we heel wat meer
jongeren helpen bij hun ontwikkeling.»

HEUSDEN-ZOLDER KRIJGT VELODROOM VAN 21 MILJOEN EURO

«Troef voor Limburg als fietsprovincie»

De wielersport zit stevig verankerd in het
Vlaamse DNA, maar toch heeft Vlaande-
ren op dit moment slechts twee overdek-
te wielerpistes, allebei in Gent. Slechts
één daarvan voldoet aan de UCI-normen
voor EK’s en WK’s. Over de bouw van een
nieuwe wielerpiste in Heusden-Zolder
wordt al jaren gedroomd, maar nu wordt
het concreet. 
Vlaams minister van Sport Ben Weyts en
vzw Sportcomplex Vlaanderen - Heus-
den-Zolder hebben nu het consortium
‘Wielerdroom’ aangeduid om het ambi-
tieuze project te realiseren tegen 2023.
Het financieringsmodel is rond en de
plannen zijn klaar voor een sportcom-
plex van ruim 15.000 vierkante meter.
«Het wordt een belangrijk trainingscen-
trum voor het baanwielrennen», zegt
Weyts. «In de velodroom kunnen inter-
nationale kampioenschappen zoals EK’s
en WK’s doorgaan. Naast de overdekte
wielerpiste komt er ook een midden-

Heusden-Zolder krijgt
een eigen velodroom
met internationale 
allures. Het budget 
is er en de spade zou 
tegen 2023 de grond in 
moeten. Prijskaartje? 
21 miljoen euro. «De
Vlaamse topsport zal 
zo naar een hoger niveau
worden getild», zegt
Vlaams minister van
Sport Ben Weyts (N-VA).

MARCO MARIOTTI

Vandaag kan je enkel in Gent indoor fietsen. Foto BELGA

De eerste maatregelen die zullen wor-
den uitgevoerd, gebeuren onder meer
in de Herk- en Mombeekvallei. Aan de
Batsheerse Beemd in Heers zag minister
Demir met eigen ogen welke resultaten
lokale samenwerking rond water kan
opleveren. 

Droogtemaatregelen
Het project Water-Land-Schap mobili-
seert landbouwers en bedrijven, lokale
overheden en landschapsbeheerders
om waterproblemen samen aan te pak-
ken. Enkel zo kunnen de droogtemaat-
regelen in de open ruimte worden aan-
gepakt.
«Als we op een andere manier met wa-
ter, landbouw en landschap om willen
gaan, wat door de droogteproblemen
meer dan ooit nodig is, moeten we daar
als regering ook in investeren», vertelt
minister Demir. In Heers was duidelijk
hoe bepaalde beken en stroompjes de
omgeving bewateren, maar soms ook
droog komen te liggen. «De landbou-
wers halen er water uit, maar tegelijk
zou het natuurgebied ook een deel wa-
ter moet krijgen. Via tal van projecten
willen we de waterstand zo hoog mo-
gelijk houden, en de omgeving mee la-

ten genieten.»

Bochten
Zo worden waterlopen bewust in boch-
ten gegraven in plaats van in één rechte
lijn naar de vallei. «Zo legt het water een
langere weg af, blijft het meer ‘hangen’
in de bochten en neemt de grond water
op. Door die bochten hou je het water
als het ware tegen en staat het peil op
termijn hoger.»
Demir zal nu 257.350 euro toekennen
aan dit gebied, en nog eens aan zes 
regio’s in Vlaanderen. «Door deze initia-
tieven middelen toe te kennen, kunnen
ze verder samenwerken aan de water-
problematiek in Vlaanderen», aldus 
minister Demir.

Modderstromen
Samen met het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren wordt in de
Herk- en Mombeekvallei nog eens
17.500 euro geïnvesteerd in het beheer
van laagstamfruitplantages en gras-
land. Via biodiverse erosiewerende
maatregelen moet de waterkwaliteit
verbeteren en tegelijk de kans op mod-
derstromen in de dorpen doen afne-
men. (MMM)


