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Introductie
Wonen, werken, ondernemen, leven en beleven in een dynamisch en
toekomstgericht Alken

Er zijn 11.545 Alkenaren. En we zijn er voor hen allemaal.
Het team van Open Vld Alken heeft hard gewerkt aan de inhoud van dit programma, aan onze visie
op het Alken van de toekomst. Het is een plan geworden met een langetermijnvisie die verder bouwt
op de fundamenten die we de afgelopen jaren samen hebben gelegd. Een plan voor álle inwoners
van onze gemeente. Want we zijn Allemaal Alken!
Ja, het gaat goed met onze vijfsterrengemeente, maar we geloven dat het nóg beter kan. We hebben
dan ook goed geluisterd naar de ideeën en bezorgdheden van de Alkenaren. Onze antwoorden op
wat hen bezighoudt, vormen de basis van ons programma. De rode draad? We moeten ambitieus
zijn en hoger mikken. Tegelijk houden we onze voeten op de grond, want Rome werd ook niet in één
dag gebouwd.
Ons programma leeft. Het is nooit af. Net zoals onze gemeente nooit ‘af’ is. Vanuit onze ervaring,
goesting en visie zijn we er helemaal klaar voor om met het vertrouwen van de Alkenaren de
toekomst van onze gemeente vast te pakken. We gaan voor een open en positief beleid, zonder
onderscheid.

Een sterke gemeente is gebouwd op stevige fundamenten. Bij alles wat we doen en ondernemen
gaan we uit van deze vijf principes:

1. We gaan voor een financieel gezonde gemeente
Het principe van de goede huisvader is voor ons de kern. Dus streven we naar een slim
beleid zonder onverantwoorde uitgaven. We benutten de gemeentelijke infrastructuur ten
volle door ze 24/7 open te stellen voor onze inwoners. Ook geloven we sterk in
samenwerkingen met andere gemeenten, overheden en organisaties om kostenefficiënt te
werken. Dankzij bovenlokale middelen krijgen we extra zuurstof. Zo kunnen we onze
toekomstplannen realiseren zonder de gemeentebelastingen te verhogen.
2. We nemen elke inwoner ernstig
We voeren een beleid zonder onderscheid. We luisteren naar de ideeën en bezorgdheden
van elke Alkenaar en bieden iedereen de kans om zijn mening te geven. Geen beleid boven de
hoofden van de inwoners dus. We informeren duidelijk en laten iedereen meedenken, want
we geloven heel sterk in burgerparticipatie.
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3. We ondersteunen iedereen die initiatief neemt
We staan open voor initiatieven die bijdragen tot de dynamiek van onze gemeente. Of je nu
een handelaar, vrijwilliger, lid van een vereniging, jongere of oudere bent: wie een initiatief
neemt om de samenhorigheid, de leefbaarheid of het ondernemerschap in Alken te
vergroten, kan rekenen op onze steun.
4. We maken onze gemeente veilig voor iedereen
Veiligheid is een absolute must in elke gemeente, om er aangenaam te wonen, werken,
ondernemen, leven en beleven. Daarom gaan we voor veiligheid in de breedste zin van het
woord. Naast veilige buurten streven we voluit naar een veilige mobiliteit van, naar en in
onze gemeente. Alken is een fiets- en wandelgemeente, dus staat de veiligheid van zwakke
weggebruikers voorop.
5. We zijn zorgzaam en iedereen telt mee
We hebben aandacht voor de specifieke behoeften van alle inwoners van onze gemeente.
Alken bestaat uit 11.545 verschillende individuen met elk andere behoeften en noden.
Iedereen, oud of jong, met of zonder beperking, met groot of klein budget, moet de
ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. In Alken hebben we aandacht voor iedereen.

Deze vijf principes passen we in elk facet toe op het Open Vld-programma voor ‘Allemaal Alken’
waarmee we onze gemeente willen klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst. Het plan
is opgebouwd rond vijf domeinen met telkens concrete actiepunten:
•
•
•
•
•

Veilige mobiliteit
Wonen en omgeving
Ondernemerschap, economie en toerisme
Welzijn en zorg
Beleven en verbinden
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1. allemaal veilig en vlot onderweg in alken
In het Alken van morgen:
•
•
•
•
•
•
•
•

is onze gemeente een echte ‘fietsgemeente’
stimuleert het fietsbeleidsplan ‘Tour Alken’ een fietscultuur, zowel functioneel als
recreatief, en zijn er kwaliteitsvolle fietspaden
fietsen we allemaal veilig naar school, de winkel, het werk of naar elkaar en staat de
veiligheid van onze kinderen voorop
worden tijdens de zomermaanden zo veel mogelijk straten omgevormd tot verkeersvrije
speelstraten met het oog op veiligheid en sociale verbinding van buurten
kunnen fietsers via een veilige brug de expresweg N80 oversteken ter hoogte van de
Meerdegatstraat
geraken Alkenaren en bezoekers vlot in en door Alken
belemmeren openbare werken de verkeerssituatie minimaal
is het station een belangrijke schakel in de duurzame mobiliteit van Alkenaren en
bezoekers

Een dynamische gemeente is een bereikbare
en verkeersveilige gemeente waar inwoners
zich vlot kunnen verplaatsen, elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen genieten van alle
troeven die de gemeente biedt.
Alken als dé fietsgemeente
We hebben de ambitie om van Alken tegen
2021 dé fietsgemeente te maken en de
Alkenaren meer te laten bewegen. Want als
meer inwoners zich verplaatsen met de fiets
(of te voet), is dat goed voor de gezondheid
én de omgeving. Ons fietsbeleidsplan Tour
Alken heeft als doel Alkenaren te stimuleren
om meer de fiets te gebruiken voor hun
dagelijkse verplaatsingen.
Onze natuur en ons fietsroutenetwerk zijn
bovendien populair bij ‘hobby-Alkenaren’.
Ze trekken bewoners van buurgemeentes
aan, waardoor er leuke sociale contacten
ontstaan. Bovendien vertoeven
dagjestoeristen en fietsers graag op de
terrasjes van onze horecazaken en dat
creëert een gezellige en ontspannen sfeer in
onze gemeente.
Open Vld Alken

Fietsende kinderen en zwarte punten
gaan niet samen
Mobiliteit en verkeersveiligheid gaan hand
in hand. Zwarte punten moeten in de
toekomst absoluut verdwijnen. We streven
ernaar om Alken via nieuwe fietspaden én
een fietssnelweg te verbinden met andere
steden en gemeenten. Dat doen we door
medewerking van de omliggende
gemeenten en andere (bovenlokale)
partners. Kortom: extra veiligheid, zonder
dat het gevolgen heeft voor de Alkense
begroting.
De allerzwakste weggebruikers in Alken zijn
– net zoals in de meeste andere gemeenten –
onze fietsende kinderen. Van hen maken we
onze prioriteit!
Grote bereikbaarheid met goed
openbaar vervoer en doordachte
openbare werken
De trein is een goed alternatief voor de
wagen. Het is een meerwaarde voor de
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Alkenaar die zich verplaatst naar andere
gemeenten en voor de bereikbaarheid van
Alken. Ons station is dan ook een troef die
we nog beter willen benutten. Het wordt
een belangrijke schakel in de duurzame
mobiliteit van Alkenaren én bezoekers.
We willen Alken verder uitbouwen tot een
plaats die voor iedereen veilig en
comfortabel te bereiken is, en waar elke
inwoner gemakkelijk toegang heeft tot het
openbaar vervoer. Dat kunnen we financieel
realiseren door samen te werken met de
Provincie Limburg en Agentschap Wegen en
Verkeer.
Bovendien willen we de hinder van
openbare werken op de mobiliteit zo veel
mogelijk beperken en duidelijk
communiceren over noodzakelijke ingrepen
en hun (tijdelijke) gevolgen.

Open Vld Alken
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Mobiliteit en verkeersveiligheid: 3 prioriteiten
Alken wordt dé fietsgemeente dankzij het fietsbeleidsplan Tour Alken
Fietsende kinderen en zwarte punten gaan niet samen
Iedereen mobiel dankzij goed openbaar vervoer en doordachte
openbare werken

Alken wordt dé fietsgemeente dankzij het fietsbeleidsplan Tour Alken
Een kwaliteitsvolle, veilige en uitgebreide fietsinfrastructuur zet Alkenaren aan om de fiets te
nemen. Maar we zetten met ons fietsbeleidsplan Tour Alken ook in op sensibilisering en
educatie. Want Alkenaren meer laten fietsen, is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
de gezondheid en de leefbaarheid in onze gemeente.

Dat bereiken we door ...
… op basis van het fietsbeleidsplan Tour Alken een dossier in te dienen om in 2021 het
label ‘fietsgemeente’ te ontvangen;
… de veiligheid van de zwakke weggebruikers te vergroten door strategisch nieuwe
fietspaden aan te leggen, zodat het fietsen tussen en naar de omliggende dorpen veilig
wordt – te beginnen met de verbindingen Alken-centrum, Sint-Joris en Terkoest;
… een fietsautostrade tussen Hasselt en Sint-Truiden aan te leggen met bovenlokale
middelen (onder meer met een versnelde uitvoering van de fietsautostrade van de
Stationsstraat naar de Meerdegatstraat);
… een fietsdeelsysteem voor combimobiliteit te organiseren met het station als spil voor
een sterkere verbinding met het centrum;
… een groepsaankoop voor e-bikes te organiseren, en de Alkense fietscafés te motiveren
om moderne fietsvoorzieningen aan te bieden, zoals laadpalen voor e-bikes;
… aan te dringen bij de Vlaamse overheid om de nodige investeringen te doen om de
veiligheid voor fietsers op gewestwegen te verhogen, bijvoorbeeld met veilige
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers (zoals een brug over de N80 ter hoogte
van de Meerdegatstraat);

Open Vld Alken
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… verder te werken aan bestaande dossiers voor de uitbouw van fietspaden samen met
de aanleg van de riolering;
… fietssuggestiestroken aan te leggen om de veiligheid van de fietsers te verbeteren op
de plaatsen waar voorlopig geen fietspaden mogelijk zijn;
… altijd voorrang af te dwingen voor fietsers op de rood gekleurde fietspaden
(bijvoorbeeld in de Langveldstraat ter hoogte van de tennishal);
… 3D-zebrapadarceringen aan te brengen die het verkeer afremmen;
… een digitaal en centraal meldpunt te installeren waar fietsers knelpunten in de
fietsinfrastructuur kunnen melden via de Alken-app;
… een fietsbibliotheek te organiseren waar kinderfietsen voor kinderen tot twaalf jaar én
fietsen op maat kunnen worden ontleend;
… de schoolgaande jeugd met Alkenbonnen of fietsaccessoires aan te moedigen om naar
school te fietsen;
… blijvend aandacht te hebben voor een goed onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden,
in het bijzonder in de herfst en de winter. Daarvoor samen te werken met lokale
landbouwers om met hun tractoren en/landbouwmachines simpele onderhoudstaken
uit te voeren, zoals straten en fiets- en voetpaden borstelen of sneeuwvrij maken.

Fietsende kinderen en zwarte punten gaan niet samen
Elke voetganger, rolstoelgebruiker, fietser, motorijder en automobilist moet zich veilig en
gemakkelijk in en rond onze gemeente kunnen verplaatsen. Elke dag gaan onze kinderen naar
school en weer naar huis. Op de fiets of te voet zijn ze het kwetsbaarst. Daarom vormen zij onze
prioriteit.

Dat bereiken we door ...
… de meest gebruikte schoolroutes in kaart te brengen en veiligheidsmaatregelen toe te
passen op plaatsen waar ze nodig zijn, zoals gemachtigde opzichters inzetten die onze
kinderen helpen om veilig over te steken;
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… het verkeerspark bij De Alk opnieuw in te richten tot een uniek verkeerspark met
regionale uitstraling en er minstens één keer per maand een verkeersles te organiseren
met focus op de regelgeving, maar ook op verkeersgedrag, vaardigheden, uitrusting en
verkeersreflexen om het vertrouwen te verhogen;
… actief het schoolfietspoolen te promoten en daarvoor vrijwilligers aan te trekken én
schoolroutes te creëren waarbij schoolgaande kinderen en jongeren in groep en onder
begeleiding naar school kunnen fietsen;
… te investeren in dynamische borden die sensibiliserend werken (zoals borden die
wijzen op snelheid), bloembakken of andere snelheidsremmers aan te duiden met
reflectoren, en tegelijk aandacht te geven aan signalisatie die er echt toe doet, door
overbodige borden en markeringen te verwijderen;
… blijvend te investeren in de veiligheid van schoolomgevingen door ze beter zichtbaar
te maken met kindvriendelijke bakens, zoals octopuspalen of Victor Veilig-poppen;
… alle zwarte punten in Alken weg te werken door de bestaande infrastructuur aan te
passen in samenspraak met bovenlokale wegbeheerders;
… een ‘netwerk van trage wegen’ te creëren die alleen niet-gemotoriseerd verkeer
toelaten, in overleg met naburige gemeenten;
… in samenwerking met de politie en lokale fietsenmakers een vrijwillig
fietscontrolemoment op te zetten aan het begin van het schooljaar;
… fietsklassen voor jongeren te organiseren en kinderen van het zesde leerjaar aan een
fietsexamen te laten deelnemen om te ontdekken of ze voldoende kennis en
vaardigheden hebben om veilig naar de middelbare school te fietsen;
… de Alkense scholen te stimuleren om actief te investeren in kleuterfietsen waarbij
kleuters spelenderwijs leren fietsen én leren omgaan met het verkeer;
… inwoners van Alken een cursus defensief autorijden aan te bieden tegen een
voordeeltarief;
… snelheidsremmende maatregelen te integreren zonder overlast voor de
buurtbewoners (bijvoorbeeld fietsers wegleiden van de rijbaan in de Ed. Dompasstraat).
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Iedereen mobiel dankzij goed openbaar vervoer en doordachte openbare werken
Een vlotte mobiliteit is cruciaal voor een leefbare gemeente. We streven naar een duurzame
bereikbaarheid van Alken. Zo combineren we optimaal twee troeven, zowel voor onze eigen
inwoners als voor hobby-Alkenaren: de landelijkheid van onze gemeente én de nabijheid van
een aantal boeiende steden.

Dat bereiken we door ...

… de belangrijkste bestemmingen van Alken-centrum (zoals winkels, scholen,
sportfaciliteiten en zorginstellingen) goed te verbinden met Terkoest en Sint-Joris, niet
alleen via fiets- en wandelpaden maar ook via het openbaar vervoer;
… een dorpsbus te installeren die de dorpskernen van Alken met elkaar verbindt en
verbindingen maakt met de omliggende dorpen, zoals Wellen en Nieuwerkerken;
… de stationsomgeving aan te passen aan de behoeften van de hedendaagse reizigers
zodat meer Alkenaren de trein nemen voor hun woon-werkverkeer en recreatieve
verplaatsingen, onder meer door de overdekte fietsenstalling te beveiligen en een
fietsherstelplaats op te richten met o.a. een elektrische pomp;
… de verbindingen met Hasselt, Sint-Truiden en Herk-de-Stad via het openbaar vervoer
te verbeteren in overleg met De Lijn en de NMBS;
… ouderen in te zetten om kinderen en jongeren te vervoeren of begeleiden, en vice
versa;
… organisatoren van fuiven te stimuleren om een fuifbus van de Provincie Limburg aan
te vragen zodat jongeren zich veilig kunnen verplaatsen naar evenementen binnen en
buiten de gemeente en niet-Alkense jongeren ook bij evenementen in Alken geraken;
… waar nodig aangepaste opstapplaatsen voor het openbaar vervoer aan te leggen;
… ondernemers en inwoners tijdig en duidelijk te informeren over en te betrekken bij de
voorbereidingen van grote evenementen en openbare infrastructuurwerken, om
verkeers- en andere hinder zo veel mogelijk te beperken;
… in overleg met alle stakeholders en naburige gemeenten een mobiliteitsplan op te
maken dat rekening houdt met alle weggebruikers en met fietsers in het bijzonder
(inclusief ongevallenstatistieken, tellingen van fietsparkingbezetting en duidelijke
doelstellingen);
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… een dynamisch parkeerverwijssysteem te creëren dat inzetbaar is bij evenementen en
tijdens de bloesemperiode;
… grachten, hagen en ander groen te onderhouden in functie van de veiligheid van de
weggebruikers.

Open Vld Alken
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2. allemaal thuis in alken
In het Alken van morgen:
●
●
●
●
●
●

is het groene karakter gegarandeerd en zijn er mooie en propere openbare ruimten waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten
is het wooncomfort van de Alkenaren en hun (klein)kinderen verzekerd
zijn woningen aangepast aan de noden van divers samengestelde gezinnen
vormt het gemeentehuis een ‘open huis’ en een centrale ontmoetingsplaats voor alle
Alkenaren waar ze terechtkunnen met hun vragen
krijgen openbare gebouwen en onroerend erfgoed een her- of nevenbestemming of worden
ze multifunctioneel ingezet
voelen inwoners en bezoekers zich 100 % veilig

We streven naar een goede levenskwaliteit
voor alle Alkenaren. Dus zetten we ons
actief in om betaalbaar, mooi en
comfortabel wonen in eigen streek mogelijk
te maken, met oog voor de toekomst. We
zorgen voor aangename publieke ruimtes en
openbare gebouwen die we
multifunctioneel inzetten. Samen bouwen
we aan toffe straten en buurten, waar het
goed is om te leven.
Comfortabel, duurzaam en betaalbaar
wonen
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle
thuis, een plek waar we ons leven
vormgeven en organiseren. De
veranderende samenleving daagt ons uit om
na te denken over hoe we in de toekomst
willen wonen. Met een slim woonbeleid
bieden we een antwoord op uitdagingen
inzake wonen in Alken-centrum, Terkoest
én Sint-Joris.
Ons woonbeleid is erop gericht om in de
ruimtelijke planning voldoende
perspectieven te integreren, met respect
voor de gemeentelijke en natuurlijke
draagkracht van de beschikbare ruimte.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op
het vlak van duurzaamheid en energie-

Open Vld Alken

besparing. We nemen die rol op vanuit een
globale visie op bovenlokaal niveau.
Multifunctioneel en toegankelijk
In Alken is de ruimte om te wonen in
evenwicht met de ruimte voor natuur en
ontspanning. En dat willen we zo houden.
We blijven dus investeren in publieke
ruimten met veel groen. Het gemeentelijke
beheer omvat meer dan regulier onderhoud,
periodieke opknapbeurten of vervanging
van versleten of kapotte zaken. Het moet
evolueren naar een omgevingsbewust
beheer met meer aandacht voor duurzame
materialen, ICT-ontwikkelingen en de
klimaatverandering.
Alken was altijd al een landbouwgemeente
en dat zien we vandaag nog in onze vele
land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijk
bepalen vele kapellen, molens, de brouwerij,
en ander waardevol erfgoed de identiteit
van ons landschap. Voor die unieke
identiteit blijven we aandacht hebben in ons
beleid.
Ook onze openbare gebouwen geven de
publieke ruimte mee vorm. Deze
infrastructuur krijgt een her- of
nevenbestemming, of meervoudige
bestemming, zodat Alkenaren ze 24/7
kunnen gebruiken. We maken van openbare

allemaal alken.

12

gebouwen en onroerend erfgoed
ontmoetingsplaatsen en vergroten zo de
waardering ervoor. Het gemeentehuis
wordt daarvan een voorbeeld.
Daarnaast digitaliseren we de diensten van
ons gemeentehuis zo veel mogelijk, zodat
iedereen Alken altijd figuurlijk op zak heeft.
We passen onze dienstverlening aan op
maat van de behoeften van de Alkenaar.
Een echte thuis in een propere en veilige
buurt
Veiligheid is een heel belangrijke
voorwaarde om je ergens thuis te voelen. De
wijkagenten en gemeenschapswachters
spelen daarin ook in de toekomst een
essentiële rol. Ze zijn belangrijke schakels
om de Alkenaren en het gemeentebestuur
nog dichter bij elkaar te brengen door
inwoners te informeren en bezorgdheden
van de Alkenaren te signaleren bij het
bestuur. Zo creëren we veilige straten,
buurten en pleinen, en blijft Alken voor
iedereen een veilige thuis.
Tot slot streven we naar een actief en
duurzaam afvalbeleid met de focus op afval
voorkomen. Als iedereen voor zijn eigen
deur poetst, is de hele straat proper. Zo
woont ook de volgende generatie Alkenaren
in een aangename gemeente.

Open Vld Alken
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Wonen: 3 prioriteiten
✓ Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen
✓ Multifunctionele openbare ruimten en een toegankelijk en slim Alken
✓ Een echte thuis in een veilige en propere buurt

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen
Onze woning en woonomgeving hebben een grote invloed op ons welzijn. Met een proactief en
slim woonbeleid bieden we een duurzaam antwoord op de (toekomstige) woonuitdagingen én
streven we door ecologisch bouwen en renoveren naar een CO2-neutraal Alken. Als gemeente
geven we het goede voorbeeld. We tonen Alkenaren bovendien actief de weg naar premies en
subsidies, zodat bouwen en renoveren betaalbaarder wordt.

Dat bereiken we door ...
… begeleiding en een gemeentelijke toelage te geven om een woning aan te passen in
functie van de zorgbehoeften van ouderen en mindervaliden, zodat zij comfortabel thuis
kunnen blijven wonen;
… een hedendaagse ruimtelijke visie uit te tekenen, met het oog op een betere mobiliteit,
betaalbare woningen, voldoende ruimte voor land- en tuinbouw, zachte recreatie, water,
natuur, …;
… het woonloket uit te breiden met een milieuadvieswinkel, waar Alkenaren informatie
krijgen over alle aspecten van duurzaam en energiezuinig bouwen en waar de
‘dorpsarchitect’ actief de weg toont naar subsidies en premies;
… de gemeentelijke gebouwen uit te rusten met hedendaagse energievoorzieningen via
een doorgedreven renovatiebeleid, én groendaken, groengevels of zonnepanelen aan te
leggen;
… het duurzaamheidsaspect een centrale plaats te geven in gemeentelijke
aanbestedingen;
… het gemeentelijke wagenpark gefaseerd te vervangen door elektrische voertuigen en
een personenwagen uit het wagenpark ter beschikking te stellen buiten de kantooruren
voor Alkenaren die slechts sporadisch een (tweede) wagen nodig hebben;

Open Vld Alken
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… een ‘grondbank’ bij te houden waarin we zien welke ruimte er nog is om te bouwen en
waar beschikbare gronden liggen;
… de wachtlijsten voor sociale woningen weg te werken door eigenaars actief te
stimuleren om hun woningen op de sociale huurmarkt aan te bieden;
… eigendomsverwerving te stimuleren door het woonloket uit te breiden met renovatieen aanpassingsinformatie, zodat Alkenaren er terechtkunnen voor gratis
eerstelijnsadvies over hun project en op weg gezet worden naar subsidies en premies, en
tegelijk ook de brug gevormd wordt naar het notariaat en de architecten in Alken;
… in samenwerking met Dubolimburg een renovatiebegeleidingscampagne te
organiseren waarbij elke verbouwer effectieve ondersteuning krijgt in zijn
renovatieproces;
… onze inwoners te sensibiliseren over hun energieverbruik, hen energiebesparende tips
te geven en het concept van zonnedelen bij hen bekend te maken en te stimuleren;
… onze inwoners en bedrijven actief te informeren over alternatieve energie via de
website, via het gemeenteblad of sociale media.

Multifunctionele openbare ruimten en een toegankelijk en slim Alken
We gaan voor een omgevingsbewuste inrichting van de open ruimte in functie van een sterkere
beleving. We bewaren in Alken een goede balans tussen de ruimte om te wonen en de ruimte
voor natuur en ontspanning én stimuleren onze inwoners om meer buiten te komen en elkaar te
ontmoeten. Het gemeentehuis wordt een centrale ontmoetingsplaats voor alle inwoners in
plaats van een puur administratief centrum. We bieden alle gemeentediensten ook online aan en
werken zo aan een slimmere gemeente met de ambitie om voorop te lopen.

Dat bereiken we door ...
… openbare gebouwen of gebouwen waarin de gemeente investeert ten dienste te stellen
van alle Alkenaren met het oog op een efficiënt, collectief gebruik, 24/7 – waarbij de
sporthal van de school bijvoorbeeld ook gebruikt wordt door sportverenigingen;
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… openbare gebouwen multifunctioneel in te richten, zodat ze ook echt als
ontmoetingsplaats kunnen functioneren, waarbij iedereen van inwoner tot ondernemer
in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog steeds terechtkan voor administratieve
verplichtingen, maar waar de benedenverdieping ook (bijna) altijd toegankelijk is voor
de Alkenaren, zodat ze kunnen meegenieten van faciliteiten zoals vergaderzalen of
tentoonstellingsruimte in de binnentuin en ze kunnen langskomen voor een babbel, een
kop koffie of een activiteit;
… ervoor te zorgen dat ‘op de gemeente geraken’ geen probleem hoeft te zijn, doordat we
enerzijds de openingsuren bezoekersvriendelijk maken (een-op-eencontact) en
anderzijds de meestvoorkomende vragen online beantwoorden via een vlot toegankelijk
digitaal loket;
… van de Alken-app de ‘Slim Alken’-app te maken door ze uit te breiden met functies
waarbij inwoners bijvoorbeeld kunnen aangeven waar er herstellingen nodig zijn op
straat of waar er groen gesnoeid moet worden, maar ook met loketfuncties via een
koppeling met de ID, onder meer voor de aanvraag van attesten, én een platform voor
verenigingen en vrijwilligers;
… een nieuwe bestemming te geven aan de vrijgekomen voetbalterreinen in het kader
van de voetbalfusie en de middelen die vrijkomen uit deze twee terreinen te investeren
in een performante voetbalinfrastructuur waarin de gefusioneerde voetbalclub
gehuisvest is;
… de bibliotheek inhoudelijk te vernieuwen en uit te bouwen tot een dynamisch centrum
van informatie, educatie, cultuur en verbinding, waarbij de ruimte ook kan dienen als
werkcentrum/flexplek op weekdagen en studiecentrum tijdens de vakanties;
… te investeren in de Alkense gemeenschapscentra door bijvoorbeeld de
basisvoorzieningen (zoals een uitgebreide netwerkverbinding, een aed-toestel en
audiovisuele middelen) te verbeteren en/of uit te breiden;
… in samenwerking met Inter, het agentschap Toegankelijk Vlaanderen, een vlotte
toegankelijkheid tot openbare gebouwen voor alle (minder) mobiele inwoners en
bezoekers te garanderen;
… een nieuwe, gebruiksvriendelijke en actuele website te lanceren die mobiel te
raadplegen is en waarop mogelijkheden worden voorzien om elektronisch attesten en
formulieren aan te vragen en in te vullen;
… een eID-lezer aan te bieden aan elke Alkenaar om digitale aanvragen te stimuleren;
… meer in te zetten op sociale media als communicatiekanaal en de mogelijkheid te
bieden om kleine vragen per sms of via een chatbot aan de gemeente te stellen;
… lokale aanspreekpunten een gezicht te geven door in het gemeentelijke infoblad en op
Facebook een personeelslid in de kijker te zetten.
Open Vld Alken
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Een echte thuis in een veilige en propere buurt
Een thuis is veel meer dan een huis. Wat er om ons heen gebeurt, beïnvloedt ons dagelijkse
leven. Een veilige en propere buurt staat daarbij voorop. We voelen ons alleen goed in onze
gemeente als we ons helemaal veilig voelen. Bovendien moeten we ons als gemeente samen met
de inwoners engageren om elke wijk, elke buurt, elke straat en elk plein proper te houden.

Dat bereiken we door ...
… de straatverlichting tegen 2024 te vervangen door slimme straatverlichting met
aandacht voor zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid, en ook voor
energieverbruik en lichtvervuiling;
… scholen te stimuleren om een buitenklas te organiseren of aan ‘moestuinieren’ te doen,
zodat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden en groene vingers krijgen;
… Alkenaren te sensibiliseren om zwerfvuil te vermijden, met aandacht voor de bekende
plaatsen van sluikstorten, én halfjaarlijks een zwerfvuilactie te organiseren in
samenwerking met de Alkense verenigingen;
… thuis composteren te promoten, en halfjaarlijks een hakselaar om snoeiafval te
verwerken ter beschikking te stellen in elke buurt;
… een wachtdienst van wijkagenten te creëren om interventies buiten de kantooruren te
versnellen, en kennismakingsmomenten tussen bewoners en wijkpolitie te organiseren;
… wijkagenten in dialoog te laten treden met inwoners die onaanvaardbaar gedrag
stellen, omdat dat meer respect afdwingt en effectiever is dan een boete in de
brievenbus;
… maatregelen rond inbraakbeveiliging te promoten, onder meer door infosessies te
organiseren en aan huis tips te verdelen om geïnteresseerden te helpen hun woning
eenvoudig te beveiligen én potentiële verdachte situaties te herkennen;
… bewoners te stimuleren om zich aan te sluiten bij een buurtwhatsappgroep waarin
bewoners elkaar op de hoogte houden als er verdachte personen of wagens in de buurt
zijn;
… openbare parkings, zoals de parking aan gemeenschapscentrum Sint-Jorisheem en het
station, beter te verlichten en eventueel camera’s te plaatsen;
… wijkbewoners actief te betrekken bij de aanpak van problemen in hun wijk zoals
overlast, vandalisme en vervuiling;
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… diervriendelijk vuurwerk onder de aandacht te brengen als alternatief bij
organisatoren van evenementen die vuurwerk wensen te gebruiken;
… meer groen aan te planten, met aandacht voor onderhoudsvriendelijkheid en
veelvoorkomende allergieën;
… alle glascontainers ondergronds te installeren om geluidsoverlast te vermijden.
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3. allemaal ondernemend in alken
In het Alken van morgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebben zelfstandige ondernemers de ruimte om te groeien en is leegstand van
handelspanden geen probleem meer
kunnen ondernemers terecht bij één accountmanager voor een antwoord op hun
vragen
zorgen Alkense ondernemers voor welvaart en jobs, en is er een kwaliteitsvol en
toekomstgericht vestigingsklimaat voor ondernemers
heeft iedereen een job omdat alle werkzoekenden ondersteuning krijgen in hun
zoektocht naar werk
is de lokale economie goed uitgebouwd en gekenmerkt door een sterke klantenbinding,
en zorgen handel en horeca voor leven en beleving in het centrum én de deelgemeenten
worden handelaars goed geïnformeerd en ondersteund bij wegenwerken voor hun deur
zijn de lokale landbouw en fruitteelt sterker bij de gemeente betrokken
zorgt een nieuw concept van wijkeconomie voor een levendige woonomgeving in
Terkoest en Sint-Joris
is Alken met zijn fietsinrijpunt en bloesemparking de poort naar Haspengouw en een
aantrekkingspunt voor bezoekers
is het Laagdorp een belangrijk knooppunt binnen het netwerk van recreatieve routes in
de gemeente en de streek, en is het station een sterk mobiliteitspunt waar bezoekers en
recreanten gastvrij onthaald worden
heeft onze gemeente een herkenbare identiteit gelinkt aan ons erfgoed, zoals de
brouwerij, de kapellen, het vakwerk, …

In onze gemeente zijn er nog veel
mogelijkheden om de lokale economie te
versterken, en die willen we optimaal
benutten. Want goed draaiende
ondernemingen en handelszaken zorgen
voor lokaal werk en meer inkomsten én
dragen bij tot het ondernemende imago van
Alken. Ze creëren een sociaal-economische
dynamiek die zowel onze inwoners als
bezoekers ten goede komt.
We promoten Alken dan ook als een
gastvrije bestemming waar iedereen zich
welkom voelt, en ondersteunen initiatieven
en evenementen die Alken op de kaart
zetten.
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Alkense handelaars, ondernemers en
bewoners dichter bij elkaar brengen
Ondernemers vormen het economische hart
van de gemeente. Ze zorgen voor werk en
welzijn. Ondernemers zetten zich elke dag
in om Alkenaren de beste service te geven.
Winkelen in Alken zorgt voor beweging en
daarmee ook voor sociaal contact en
beleving. We zetten de Alkenaren daarom
aan om eerst in Alken aan te kopen, en pas
daarna indien nodig uit te wijken naar de
buurgemeenten.
Ongeveer de helft van onze inwoners doet
zijn dagelijkse inkopen bij Alkense
handelaars. Dat cijfer willen we verhogen
door in te zetten op een sterkere
koopbinding. We willen maatregelen nemen
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om bestaande klanten te belonen en
Alkenaren die vandaag nog niet lokaal
winkelen te stimuleren om klant te worden
bij plaatselijke handelaars.
Ondernemers kunnen ook zorgen voor
lokaal werk. De werkloosheidsgraad in
Alken bedraagt 4,4 %. Daarmee scoort
Alken beter dan Limburg en Vlaanderen,
waar de gemiddelde werkloosheidsgraad 6
% bedraagt. Maar onze ambitie reikt verder.
We zullen met het
Werkgelegenheidsoffensief 2025 van Alken
de eerste gemeente in Vlaanderen maken
met zero werkloosheid.
We geven ook alle kansen aan onze 91
landbouw- en fruitteeltbedrijven. Vooral in
de ruimtelijke planning moet de gemeente
resoluut de kaart van het behoud van de
open ruimte (de werkplek van de
landbouw) trekken. Zo zorgen we ervoor
dat deze bedrijven economisch rendabel
zijn en hun activiteit kunnen uitvoeren in
evenwicht met het milieu, de natuur en de
omgeving. Daarnaast zal de gemeente hen
helpen met promotionele ondersteuning of
de facilitering van de korte keten.
Toekomstbestendige
ondernemingsruimte
We streven naar een toekomstgericht
vestigingsklimaat voor ondernemers. Onze
gemeente heeft bedrijven heel wat te bieden
en dat willen we hen met heldere en
doelgerichte communicatie laten weten.
Door het industrieterrein De Kolmen te
herwaarderen en te moderniseren tot een
up-to-date economische campus of
bedrijvenpark, verankeren we bestaande
bedrijven in onze gemeente, en nieuwe
bedrijven die ecologisch werken moedigen
we aan om zich te vestigen in Alken. De
realisatie van een
parkmanagementorganisatie en de creatie
van voorzieningen die zorgen voor een
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betere combinatie tussen werk en gezin,
behoren ook tot deze transformatie.
Specifiek voor Terkoest en Sint-Joris
lanceren we het concept van de
wijkeconomie. Dat betekent dat we hun
economische potentieel volledig benutten
om zo de leefbaarheid voor de inwoners
positief te beïnvloeden.
5 % van de handelspanden in Alken staat
leeg. Dat betekent dat de leegstand tijdens
deze legislatuur met de helft verminderd is,
en dat Alken het veel beter doet dan het
Limburgse gemiddelde van 11 %. Toch
moeten we die geringe leegstand aanpakken
om de toekomstige handelsdynamiek te
beschermen.
We geloven zeer sterk in de kracht van het
ondernemerschap. De rol van het
gemeentebestuur moet meer dan ooit
faciliterend en zelfs cocreërend zijn. Om die
rol optimaal op te nemen, wordt de
gemeentelijke dienstverlening voor
ondernemers samengebracht op één locatie.
Alken als bruisende gemeente
We steken een tandje bij om evenementen
met een bovenlokale uitstraling te
organiseren en trekpleisters te creëren,
zodat Alken als gemeente op de kaart wordt
gezet. Wat hobby-Alkenaren aantrekt, is ook
goed voor de Alkenaren zelf.
Het station is een troef die we beter willen
benutten door een onthaal te installeren
voor bezoekers en recreanten die onze
gemeente, en bij uitbreiding Haspengouw,
willen ontdekken.
Voor de uitvoering van het masterplan voor
het centrum van Alken benutten we
optimaal de financieringsmogelijkheden via
de provincie Limburg, LSM en andere
partners.
We maken van het valleipark de poort naar
Haspengouw. Met een fietsinrijpunt, een
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dorpsmolen die opnieuw draait, een
bruisend plein en horecazaken in de
schaduw van de brouwerij. Het potentieel is
enorm!
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Economie, ondernemerschap en toerisme: 3 prioriteiten
Alkense handelaars, ondernemers en bewoners dichter bij elkaar
brengen
Een toekomstgericht vestigingsklimaat
Alken als bruisende bestemming

Alkense handelaars, ondernemers en bewoners dichter bij elkaar brengen
Zelfstandige handelaars, ondernemingen en landbouw- en fruitteeltbedrijven zijn een
belangrijke factor voor de welvaart, economische diversiteit en tewerkstelling in Alken.
Alkenaren moeten toegang hebben tot een gevarieerd en uitgebreid lokaal aanbod aan
producten en diensten. Ze moeten dicht bij huis een job kunnen vinden en voluit kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven. En omdat landbouw en fruitteelt een
belangrijk onderdeel zijn van de Alkense economie, moeten we investeren in de rendabiliteit van
onze bedrijven in deze sector.

Dat bereiken we door ...
… samen met de handelaars aan klantenbinding te doen en het
klantgetrouwheidssysteem ‘Altijd klant in Alken’ te lanceren om inwoners aan te
moedigen om zo veel mogelijk lokaal te kopen;
… aandacht te hebben voor kansen voor handelaars en ondernemers bij het
gemeentelijke aankoopbeleid, en systematisch de mogelijkheden tot uitbesteding van
gemeentelijke taken te onderzoeken via een rationele kosten-batenanalyse;
… specifieke detailhandel aan te moedigen die in de primaire behoeften van de
Alkenaren voorziet;
… een thuisbrengservice te faciliteren of te organiseren om de levenskwaliteit van
gezinnen en minder mobiele ouderen te verbeteren;
… handelaars een eenmalig traject aan te bieden om hun handelszaak te versterken met
onder meer professioneel advies over thema’s zoals winkelinrichting, promotie, de
realisatie van een webshop en klantenbinding;
… handelaars te betrekken en te introduceren bij de ontvangst van nieuwe inwoners in
Alken;
Open Vld Alken
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… een Werkgelegenheidsoffensief 2025 op te maken en uit te voeren, met onder meer
deze acties:
- de toevoeging van de taak van jobcoach of arbeidsmakelaar aan een bestaande
functie, zodat die in nauwe samenwerking met de VDAB de Alkense nietwerkende werkzoekenden kan ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht
naar duurzaam werk en/of geschikte her- of bijscholingen
- de oprichting van een gemeentelijk meldpunt van vacatures en stages in Alkense
bedrijven
- een aanwervingsbonus voor een klein bedrijf (minder dan vijf werknemers) dat
een werkzoekende, die in Alken gedomicilieerd is en meer dan zes maanden
zonder job zit, een arbeidscontract van minstens één jaar aanbiedt, in
samenwerking met POM Limburg
- goede relaties met de (grotere) gevestigde werkgevers te onderhouden, zodat
deze bedrijven in Alken blijven en de werkgelegenheid garanderen
- een premie van 1000 euro voor elk bedrijf dat een bijkomende werknemer uit
Alken meer dan een jaar in dienst houdt
… handelaars vrij te stellen van het gemeentelijk gedeelte van de onroerende
voorheffing tijdens wegwerkzaamheden in hun straat;
… de fruitsector te ondersteunen en te verankeren door onze producten in eigen
horecazaken te promoten én korteketenacties te realiseren om rechtstreekse aankopen
bij de boer te stimuleren;
… kenniscirkels te organiseren waarbij de resultaten van het provinciaal
praktijkonderzoek sneller bij de landbouwers en fruittelers worden gebracht;
… een jaarlijks landbouwforum te realiseren zodat de gemeente op de hoogte blijft van
de behoeften en vragen van de plaatselijke landbouwers en fruittelers;
… landbouwers (en hun machines) in te zetten bij het beheer van de publieke ruimte in
periodes dat ze het minder druk hebben;
… binnenboerderijdagen te organiseren voor de jongeren van de Alkense scholen;
… kinderen van de Alkense lagere scholen in contact te brengen met bedrijven door
mini-stages te organiseren of bedrijfsbezoeken in te plannen;
… de brug te slaan tussen het bedrijfsleven en het verenigingsleven door een social
business club op te zetten om verenigingen te ondersteunen;
… beheerovereenkomsten te promoten;
… het hoevetoerisme alle kansen te geven;
… de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders te begeleiden.
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Een toekomstgericht vestigingsklimaat
We willen bedrijven en ondernemers alle kansen geven om te groeien en met succes hun huidige
en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat alle
randvoorwaarden om te ondernemen ingevuld zijn. We moderniseren industrieterrein De
Kolmen, stimuleren de wijkeconomie, gaan leegstand tegen, streven naar bedrijvige kernen,
kiezen voor een toekomstgericht vestigingsklimaat waarin kwaliteit, multifunctionaliteit en
modernisering de sleutelwoorden zijn. Kortom: we stimuleren ondernemerschap in de breedste
zin van het woord door als gemeente een faciliterende rol op te nemen én cocreatie te
ondersteunen.

Dat bereiken we door:
... de belastingen niet te verhogen;
… het ondernemersloket en startersloket te optimaliseren en te professionaliseren door
het o.a. digitaal toegankelijk te maken via www.alken.biz en informatieve vragen binnen
de 24 uur te beantwoorden;
… een accountmanager voor ondernemers aan te duiden die fungeert als frontoffice voor
alle ondernemersvragen en die verbindingen legt tussen ondernemers en gemeentelijke
diensten, of tussen ondernemers en diensten van andere bestuurlijke niveaus;
… het industrieterrein De Kolmen te moderniseren en slim in te richten volgens de
recentste principes van ruimtegebruik en duurzame inrichting, met onder meer:
- een verbetering van de kwaliteit van het openbare domein
- de installatie van een heldere interne ontsluitingsinfrastructuur zoals een
(digitale) infozone bij de ingang van het terrein
- de implementatie van een heldere signalisatie naar de verschillende
bedrijfskavels
- een aangepaste inrichting van de wegen met aandacht voor de zwakke
weggebruiker
- de aanleg van groene zones voor een aangenamere werkomgeving waar
ook ruimte is voor sport en ontspanning
- de uitwerking van een parkmanagementorganisatie die de samenwerking
tussen de bedrijven onderling en de samenwerking tussen gemeente en
bedrijven stimuleert
- voorzieningen die de combinatie van werk en gezin vergemakkelijken
… te onderzoeken of we particuliere verkoop kunnen toestaan op industriezone De
Kolmen, wat nu een ambachtszone is;
… starters met startersevents, starterscontracten en een belastingvrijstelling te steunen;
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… creatieve jonge Alkense starters te stimuleren door een ‘Alkense Junior Ondernemers
Award’ te organiseren;
… nieuwe bedrijven aan te trekken en startende ondernemers te steunen met Boost voor
Alkense STArters (BASTA), een activerend beleid om onze gemeente een positief imago
te geven. Dit doen we bijvoorbeeld door starters 3 jaar lang vrij te stellen van
gemeentelijke belastingen op de onroerende voorheffing;
… een duidelijke en gerichte communicatie naar en voor ondernemers te voeren door het
ondernemersloket te promoten bij de ondernemers en hen meer zichtbaarheid te geven
via de gemeentelijke communicatiekanalen (zoals een rubriek in het lokale infoblad of op
sociale media waarin een ondernemer en een starter in de kijker gezet worden);
… de samenwerking met werkgeversorganisaties te versterken door de
informatiedoorstroom te bevorderen en samen acties op te zetten;
… een opvolgingsbeleid (met onder meer een concurrentiescan) uit te voeren gericht op
nieuwe ondernemingen om een gelijk speelveld voor alle spelers op de markt te
vrijwaren;
… de durvers die niet geslaagd zijn in hun opzet om een nieuwe zaak te starten of over te
nemen niet in de steek te laten, maar oog te hebben voor de specifieke noden van
ondernemers in moeilijkheden;
… de implementatie van een flexibel vergunningsbeleid om een sterke impuls te geven
aan het concept van de wijkeconomie waarbij die bovendien versterkt wordt door
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in Sint-Joris en Terkoest;
… aandacht te hebben voor alle deelkernen op het grondgebied, met een focus op
inbreiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor lokale bediening (dagelijkse goederen);
... een ruimtelijk behoefteplan op te stellen met aandacht voor afbakening van de
handelskern (het ‘boodschappencentrum’), perifere handel, detailhandel,
productiebedrijven, landbouwbedrijven en industrie;
… perifere handel op de steenweg toe te staan, maar wel te reglementeren;
… de uitbreiding aan de Jardinstraat en achter de brouwerij te vrijwaren voor
toekomstige projecten met respect voor de waterhuishouding en de buren;
… de handen ineen te slaan met de privésector om specifieke projecten te realiseren,
want door publieke en private middelen samen te brengen, zetten we minder druk op de
gemeentebegroting, genereren we samen impact én realiseren we projecten sneller;
… kleine en middelgrote ondernemingen die ecologisch werken en tewerkstelling
creëren aan te moedigen om zich in Alken te vestigen;

Open Vld Alken

allemaal alken.

25

… ondernemers voldoende faciliteiten te bieden om hun plannen voor duurzame energie
te ontwikkelen;
… netwerkevents voor ondernemers te organiseren zoals een afterworkparty in een
leegstaand Alkens pand, en pop-upzaken te ondersteunen als barometer voor startende
ondernemers;
… een subsidieregeling voor handelspanden te creëren om gerichte en duurzame
investeringen in commerciële panden te stimuleren, in samenwerking met de Provincie
Limburg en POM Limburg, zodat er een aantrekkelijk(er) vestigingsklimaat ontstaat voor
nieuwe investeerders en ondernemers én de leefomgeving verbetert.

Alken als bruisende bestemming
Iedereen moet zich welkom voelen in Alken. Recreatie verhoogt de levenskwaliteit van elke
inwoner en bezoeker aan onze gemeente, creëert jobs, draagt bij tot het behoud van onze lokale
identiteit, en heeft een positief effect op het imago van onze gemeente. Daarom zetten we in op
Alken als ideale bestemming voor fietsers, op meer recreatiemogelijkheden met extra aandacht
voor ons erfgoed, én op evenementen met een bovenlokale uitstraling waarbij Alken als
bruisende bestemming op de kaart gezet wordt.

Dat bereiken we door ...
… een blauw-groene verbinding langs de Herk en de Mombeek te maken voor fietsers en
wandelaars, om zo drie recreatieve troeven in en rond onze gemeente met elkaar te
verbinden (het openluchtzwembad Maupertuus, De Alk en de Mombeekvallei en Hasseltcentrum);
… Alken als fietsgemeente te promoten en het fietsinrijpunt in De Alk uit te bouwen tot
de poort van Haspengouw, met een onthaalpunt en toeristisch informatiepunt, inclusief
fietsverhuur, bezoekersruimte en goed uitgeruste sanitaire ruimtes;
… een of meerdere bloesemparking(s) nabij het fietsinrijpunt te voorzien waarbij het
bloesemtoerisme gestimuleerd wordt;
… een onthaal voor bezoekers en recreanten te installeren in het station en te voorzien in
een transfersysteem van het station naar het centrum of het fietsinrijpunt;
… samen met de Provincie Limburg verder te investeren in de kwaliteit en het comfort
van de fietsroutes op ons grondgebied;
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… sociale economie een plaats te geven in het valleipark via een fietsherstelplaats;
… in te zetten op bovenlokale fietsevenementen, en eenmaal per jaar een fietsweekend te
organiseren waarbij Alkenaren via fiets- en wandellussen langs de Alkense horecazaken
en landbouwbedrijven trekken om te proeven van lokale landbouwproducten en
lekkernijen;
… in samenwerking met bovenlokale overheden een fietsverbinding aan te leggen tussen
De Alk, de Mombeekvallei en het centrum van Hasselt;
… de gewezen kapelanijen en het huidige Taeymanscentrum om te vormen tot een
nieuwe site Taeymans met ruimte voor handels- en horecazaken;
… speeltuin De Alk een nieuw elan te geven met meer water als centraal spelelement;
… sensibiliseringscampagnes uit te werken die fietsrecreanten aanmoedigen om onze
‘thuis’ te respecteren om zo de nadelige gevolgen van het fietstoerisme voor onze
fruittelers tot een minimum te beperken (bijvoorbeeld geen fruit plukken en geen afval
achterlaten);
… ons erfgoed in te zetten als hefboom om de identiteit en dynamiek binnen de
dorpskern te versterken (ons erfgoed in stand houden en opwaarderen door
bijvoorbeeld de kapelletjes-, vakwerk- of bloesemroute op te frissen, door
publieksactiviteiten te organiseren rond onze hoogstamboomgaarden die een
cultuurhistorische functie bezitten, of door de molen in recreatiedomein De Alk te
restaureren en te exploiteren met een educatieve werking rond graan en brood en er
polyvalente ruimtes, een winkel en een terras aan de speeltuin te integreren);
… een wedstrijd te organiseren om onze ontmoetingsplekken aan te kleden met lokale
kunst of architectuur;
… natuurwandelingen door de Mombeekvallei te organiseren en andere waardevolle
wandelgebieden (zoals de ‘Verborgen Moois-wandeling’) in de kijker te zetten en te
verbeteren met kwaliteitsvolle infrastructuur zoals zitbanken, veilige plankenpaden, …
in samenwerking met bovenlokale overheden en eventueel lokale verenigingen;
… wandelinitiatieven te ondersteunen en te promoten maar ook zelf activiteiten zoals
Start to Run en ‘Start to Walk’ of ‘Start to Bike’ te initiëren;
… inwoners en bezoekers te verwelkomen door de toegangswegen proper te houden en
welkomstborden te plaatsen;
… een terrein te zoeken en in te richten voor een mobilhomeparking met minstens tien
plaatsen, waar langparkeerders tegen betaling kunnen overnachten en toegang hebben
tot elektriciteit en stromend water;
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… de inrichting van bestaande parkings te evalueren en te optimaliseren én de
parkeermogelijkheden in de buurt duidelijk aan te geven aan niet-Alkenaren, en
organisatoren van grote events te stimuleren om medegebruik van grote parkings te
bespreken (bijvoorbeeld Carrefour);
… een jaarlijks dorpsfeest te plannen in de drie dorpskernen, eventueel gekoppeld aan
een sportmanifestatie, en samen met verenigingen en handelaars een periodieke en/of
thematische markt in het centrum te organiseren;
… een reglement en standaardovereenkomst op te stellen waardoor het plein op het
Laagdorp ook verhuurd kan worden voor privé-initiatieven zoals een openluchtcinema
of een oldtimer- of Vespa-meeting);
… startende muzikanten een kans te geven om hun talent te tonen door bijvoorbeeld een
vrij podium te organiseren voor livebands, of bovenlokale evenementen zoals
Limbomania, DJ-Mania, Comedymania, Humo’s Rock Rally, … naar Alken te halen;
… de drempel voor de organisatie van een evenement te verlagen door een actuele FAQpagina te ontwikkelen die antwoorden biedt op alle vragen van organisatoren;
… een aanspreekpersoon voor organisatoren van evenementen aan te duiden die over
alle informatie beschikt.

Open Vld Alken
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4. allemaal voor elkaar zorgen in alken
In het Alken van morgen:
•
•
•
•
•
•

voelt elke Alkenaar zich thuis, ongeacht zijn gezinssamenstelling, achtergrond of fysieke
toestand, en vindt iedereen de ondersteuning en zorg die hij nodig heeft
kunnen ouderen rekenen op een gevarieerd aanbod aan zorg- én
ontspanningsmogelijkheden
worden kwetsbare groepen gedetecteerd en betrokken binnen een breed gedragen
zorgnetwerk
vestigen jonge gezinnen zich graag in onze gemeente
zijn de speelpleinwerking en buitenschoolse opvang op elkaar afgestemd, en worden
professionele begeleiders ingezet bij de speelpleinwerking op maat van kinderen met een
beperking
is de samenhorigheid groot en worden oud en jong verbonden

In Alken telt iedereen: jonge gezinnen,
singles, ouderen, tweeverdieners,
eenoudergezinnen en jongeren. Ons sociale
beleid focust op gelijke kansen en welzijn in
elke levensfase en voor elke groep, dus ook
kansarmen en mensen met specifieke
zorgbehoeften. We zullen een warme
samenleving creëren waarin iedereen
belangrijk is.
Focus op jonge gezinnen, kinderen en
jongeren
Alken is rijk aan jonge gezinnen en we
bieden hen een stabiele en veilige thuis. De
combinatie van wonen, werken en
ontspannen is voor elk Alkens gezin een
evenwichtsoefening. We kiezen voor een
gezinsvriendelijk sociaal beleid met veel
aandacht voor onderwijs en bijscholing,
kinderopvang en acties voor jongeren.
Investeren in onze jeugd is investeren in de
toekomst.
Daarom geven we een nieuwe impuls aan
jongerenparticipatie en zullen we de huidige
werking van de jeugdraad nog meer
ondersteunen. We zetten Alkense jongeren
aan om banden te smeden en creatieve
ideeën voor Alken aan te reiken.
Open Vld Alken

Aandacht voor de behoeften van ouderen
We streven ernaar om ook ouderen
voldoende uitdagingen te bieden en hen te
betrekken in het openbare leven.
Velen zijn nog erg actief in het
verenigingsleven of als vrijwilliger, sporten
vaak of maken uitstapjes. We bieden hen
een beleid dat die actieve levensstijl
ondersteunt door het aanwezige aanbod in
Alken aan hen bekend te maken én zelf de
lacunes in dit aanbod op te vangen.
Ons doel is dat ouderen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. De diensten
van het OCMW en de faciliteiten in De
Kouter bieden daarbij een kwaliteitsvolle
ondersteuning.
Intergenerationele projecten bieden betere
toekomstmogelijkheden voor jongeren en
verminderen het sociale isolement van
ouderen.
Zorgen voor anderen als evidentie
We willen een solidaire gemeente zijn waar
zorgen voor anderen vanzelfsprekend is.
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Daarvoor gaan we uit van actief
burgerschap. Zo kunnen burgers
verantwoordelijkheid opnemen voor hun
lokale gemeenschap.
Door iedereen met elkaar te verbinden en
diensten op elkaar af te stemmen, maken we
een toekomstplan dat zorgnoden detecteert
en elke Alkenaar aangepaste zorg biedt
wanneer dat nodig is.

Open Vld Alken
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Welzijn en zorg: 3 prioriteiten
Focus op jonge gezinnen, kinderen en jongeren
Aandacht voor de behoeften van ouderen
Zorgen voor anderen als evidentie

Focus op jonge gezinnen, kinderen en jongeren
Eenoudergezinnen, tweeverdieners, samengestelde gezinnen, … allemaal hebben ze andere
behoeften en verwachtingen. We streven naar een Alken waarin elk gezin, ongeacht inkomen en
vorm, alle mogelijkheden heeft om te genieten van gezinsgeluk, en alle gezinsleden de kans
krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Gezinsgeluk is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid
van de gemeente, maar die kan wel een ondersteunende rol vervullen.

Dat bereiken we door ...
… een jaarlijks Youth Camping Weekend te organiseren om de Alkense jeugd te laten
brainstormen over de toekomst van Alken;
… onze erkenning als ‘kindvriendelijke gemeente’ te behalen;
… de kwaliteit van het kinderopvangaanbod te optimaliseren door vragen naar opvang te
centraliseren en de verdeling van opvangplaatsen efficiënter te laten verlopen, ook
tijdens de vakanties, én tegelijk het kinderopvangaanbod uit te breiden in samenwerking
met andere zorgverstrekkers om ook kinderen die plots ziek worden tijdelijk op te
vangen;
… voldoende aanbod van de speelpleinwerking en de gemeentelijke kinderopvang te
voorzien door het aanbod beter op elkaar af te stemmen en uit te breiden naar alle
schoolvakanties;
… binnen de speelpleinwerking een ‘DOE-fabriek’ te organiseren die kinderen stimuleert
om zelf activiteiten te kiezen;
… de speelpleinwerking te hervormen naar natuurspeelpleinwerking waarbij kinderen
minder gebruikmaken van hedendaags speelgoed, maar juist meer kampen bouwen of
naar verhalen luisteren in een kabouterhoekje;
… aandacht te geven aan inclusie bij speelpleinwerking door ze ook voor kinderen met
een beperking open te stellen en professionele begeleiding in te zetten;
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… kinderen met een beperking financieel te ondersteunen wanneer zij een beroep doen
op professionele hulp, én begeleiders voor speelpleinen en naschoolse opvang te
voorzien voor kinderen met een beperking of leerachterstand;
… de mogelijkheid te creëren om een animator in te zetten op de Alkense speelstraten
die via spelelementen kinderen aanmoedigt om naar buiten te komen en met elkaar te
spelen;
… verzorgingstafels te voorzien in alle openbare gebouwen verspreid over Alken;
… de drempel naar ‘Huis van het Kind’ te verlagen door beter en meer over het aanbod te
communiceren en breed gedragen acties op te zetten zoals eenoudergezinnen jaarlijks
een Alkenbon aanbieden die ze kunnen afhalen bij het ‘Huis van het Kind’ waardoor ze
de werking beter leren kennen;
… scholen te laten samenwerken met het OCMW zodat de schoolfactuur rechtstreeks
aangepast kan worden;
… een digitaal platform op te richten om de vraag en het aanbod voor bijscholing of
studiebegeleiding voor Alkense leerlingen en studenten beter op elkaar af te stemmen en
incentives te geven voor aanbieders van studiebegeleiding die zich op het digitale
platform melden;
… de gemeente te laten tussenkomen om gratis water aan te bieden op fuiven
georganiseerd door de Alkense jeugd (door bijvoorbeeld drinkfonteintjes te installeren
in de gemeenschapscentra);
… de werking van de jeugddienst te professionaliseren door extra opleidingen te
organiseren en de competentieprofielen en uurregelingen aan te passen.

Aandacht voor de behoeften van ouderen
Ouderen zijn in onze gemeente een groeiende groep met specifieke wensen en behoeften. Daarom
kiezen we voor een beleid waarin onze ouderen een volwaardige gesprekspartner zijn. Zo spelen we
samen optimaal in op hun behoeften aan opleidingen, animatie en sportieve activiteiten die
aangepast zijn aan hun mogelijkheden en verwachtingen. We gaan voor een intergenerationeel
beleid dat een nieuwe sociale dynamiek creëert, jong talent in de gemeente doet ontluiken en
tegelijk de levenservaring van de ouderen benut en hen activeert.
Dat bereiken we door ...
… een of meerdere zorgcoach(es) op te leiden en op pad te sturen om op huisbezoek te
gaan en ouderen bijvoorbeeld te helpen met hun administratie of hen wegwijs te maken
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op het internet;
… preventieve gezondheidsacties te organiseren en de zorgcoach(es) ouderen te laten
informeren over de mogelijkheden van zorg- en dienstverlening in de gemeente én deze
coaches tegelijkertijd te laten peilen naar specifieke noden en signalen te laten oppikken
uit de leefsituatie van de oudere, zodat er een zorgnetwerk kan worden gecreëerd;
… samen met het OCMW de mogelijkheid van zorgverlening aan huis onder de aandacht
te brengen en gratis val- en diefstalpreventieadvies te geven, om zo ouderen langer veilig
zelfstandig te kunnen laten wonen en zelfredzaamheid te stimuleren;
… bepaalde diensten van De Kouter dichter bij de mensen te brengen, onder meer door
deze diensten mobiel te maken én mensen te informeren over de dienstverlening van De
Kouter met aandacht voor moeilijker te bereiken doelgroepen;
… het concept van de rusthuisklas te introduceren waarbij leerlingen van het zesde
leerjaar periodiek les krijgen in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte van De
Kouter en ouderen ook deelnemen aan de lessen;
… gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes te creëren voor jong en oud door
bijvoorbeeld het dienstenaanbod van een woonzorgzone uit te breiden met activiteiten
voor gemengde leeftijden;
… jongeren en senioren te verbinden door het organiseren van voorleesmomenten in de
kinderopvang, een kleuterspeelhoek in het rusthuis of de aanleg van een of meerdere
warme intergenerationele tuinen – rond het dienstencentrum De Kouter, eventueel rond
Cecilia-woonzorgcentrum en/of bij senioren die hun tuin niet meer kunnen
onderhouden en hem wensen open te stellen;
… uitgebreid over nog onvoldoende bekende initiatieven en faciliteiten voor ouderen,
zoals de Belbus, te communiceren;
… activiteiten voor ouderen te organiseren zoals Start to Tablet, digitale fotografie of
taallessen, en organisaties te ondersteunen die dergelijke initiatieven nemen;
… een Medisch Centrum Alken op te zetten voor ambulante zorg en bijkomende
opvangmogelijkheden zoals kortverblijf en nachtopvang te realiseren, eventueel via een
publiek-private samenwerking (bijvoorbeeld met het Cecilia-woonzorgcentrum) én
dagverzorgcentra voor zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking te
creëren, zodat hun veiligheid verzekerd is en hun mantelzorgers of verzorgers ontlast
worden;
… de mantelzorgtoelage te verdubbelen en uit te keren in dienstencheques, zodat deze
tegemoetkoming ook gebruikt wordt om zorgbehoevenden te ontlasten en de sociale
economie gesteund wordt.

Open Vld Alken
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Zorgen voor anderen als evidentie
Alken wil een zorgzame gemeente zijn waarin er aandacht is voor iedereen. We stellen alles in
het werk om onze inwoners, die het om welke reden dan ook moeilijker hebben, te
ondersteunen. Kwaliteitsvolle zorg tegen een betaalbare prijs staat voorop.

Dat bereiken we door ...
… een vertrouwenspersoon zoals een zorgcoach in te zetten als schakel tussen
instanties/scholen en mensen in armoede om zo verborgen armoede te ontdekken en
een zorgnetwerk te creëren;
… een netwerk van lokale zorg- en dienstverleners te creëren die samen activiteiten
organiseren en nadenken over hoe elke zorgvraag het best beantwoord wordt;
… processen te vereenvoudigen en te automatiseren, zodat mensen onmiddellijk weten
of en hoe ze in aanmerking komen voor de zorg die ze nodig hebben, en hen automatisch
de voordelen te geven waarop ze recht hebben;
… de drempel naar ‘Het Sociaal Huis’ als meldpunt en ontmoetingsplek voor kwetsbare
gezinnen te verlagen via laagdrempelige activiteiten per wijk;
… een buurtbus voor minder mobiele ouderen en bij uitbreiding kansarme gezinnen te
introduceren die een aantal voorzieningen heeft, zoals een bibkoffer, uitleenbaar
zorgmateriaal, een balie voor administratieve ondersteuning, een laptop met een eIDlezer, enzovoort;
… initiatieven te faciliteren die inzetten op infrastructuur voor medici en paramedici,
zodat de zorg dicht bij huis kan worden verleend;
… een ruilwinkel in het hart van het dorp te installeren om stigmatisering te vermijden,
ontmoeting te stimuleren en samenwerking met het achterliggende netwerk van
organisaties en vrijwilligers te bevorderen;
… een toegankelijk pad in de Mombeekvallei aan te leggen voor mensen met
kinderwagens en voor rolstoelgebruikers, zodat ook zij kunnen genieten van dit mooie
gebied.

Open Vld Alken
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5. allemaal vrije tijd in alken
In het Alken van morgen:
•
•
•
•
•
•
•
•

hebben alle Alkenaren een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding en
ontspanningsmogelijkheden
wordt vrijwilligerswerk aangemoedigd en gewaardeerd
ontzorgt de gemeente haar inwoners, vrijwilligers en verenigingen met duidelijke
communicatie en vlotte, gepersonaliseerde dienstverlening
krijgen kinderen en jongeren alle kansen om hun talenten te ontplooien
dragen cultuur, sport en toerisme bij tot het bruisende karakter van onze gemeente
beslissen Alkenaren mee over de besteding van een gedeelte van het gemeentebudget en is
er een innovatief burgermodel
leeft er een sterk gemeenschapsgevoel en dragen inwoners actief bij tot de toekomst van
onze gemeente
is elke Alkenaar, jong of oud, actief lid van minstens één Alkense vereniging, wat het sociale
weefsel van Alken ten goede komt

In Alken voelen we ons thuis. Niet alleen in
onze woning maar ook in het dorp, op het
plein, bij elkaar. Want Alken is een
bruisende gemeente waar het
verenigingsleven bloeit. Inwoners van elke
leeftijd kunnen in Alken activiteiten
ondernemen die aansluiten bij hun
interesses en mogelijkheden.
Een goede levenskwaliteit is een combinatie
van wooncomfort en toegang tot boeiende
vrijetijdsbestedingen. Daarom zullen we
blijvend inzetten op ontspanning en
recreatie voor iedereen. De gemeente zorgt
voor leven in de brouwerij!
Zonder vrijwilligers geen verenigingen
Het verenigingsleven brengt mensen samen.
We staan dan ook voor 100 % achter onze
talrijke verenigingen. Dat tonen we door
hen te waarderen en door hen financieel en
praktisch te ondersteunen. Maar
verenigingen kunnen alleen blijven bestaan
dankzij vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten. Zij verdienen daarom onze steun
en waardering.
Open Vld Alken

Kwaliteitsvolle
ontspanningsmogelijkheden
Het tempo van ons leven ligt tegenwoordig
hoog en onze tijd is schaars. Onze
activiteiten en taken zijn vaak tot op de
minuut getimed. Tegelijkertijd is onze
behoefte aan kwaliteitsvolle ontspanning
groot.
Voor die ontspanningsmogelijkheden moet
je als Alkenaar niet ver zoeken. Er is een
ruim vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden in
onze gemeente, en in het bijzonder voor
jongeren. Want zij zijn onze toekomst en
moeten de kans krijgen om in de
jeugdbeweging, de sportclub, het jeugdhuis
of op andere plaatsen hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.
Allemaal Alken
Het is de Alkenaar die telt. We versterken
dit ‘Allemaal Alken’-gevoel door de
inwoners van onze gemeente met elkaar te
verbinden. Als mensen duurzame relaties
met elkaar opbouwen in het
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verenigingsleven of daarbuiten, vergroot de
samenhorigheid en ons geluksgevoel.
Betrokkenheid bij de gemeente of de
samenleving wordt gestimuleerd als
mensen de kans krijgen om actief de
toekomst te helpen uittekenen. Daarom
gaan wij voor een innovatief participatief
burgermodel waarbij het gemeentehuis als
‘Huis van de Alkenaar’ het hart vormt.
We rekenen op een actieve inbreng van de
Alkenaren om de toekomst van Alken vorm
te geven. Want wie beter dan de Alkenaar
zelf weet wat onze gemeente mooier en
leefbaarder maakt?

Open Vld Alken
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Beleving en vrije tijd: 3 prioriteiten
Verenigingen en vrijwilligers krijgen onze steun
Kwaliteitsvolle ontspanning voor elke Alkenaar
Wij zijn Allemaal Alken!

Verenigingen en vrijwilligers krijgen onze steun
Verenigingen, sportclubs en jeugdhuizen vormen een meerwaarde voor de levenskwaliteit van
de inwoners van onze gemeente. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers verrichten ze vandaag
uitstekend werk. Daarom ondersteunen we onze verenigingen financieel en praktisch en zetten
we onze vrijwilligers in de bloemetjes.

Dat bereiken we door ...
… voor elke inwoner eenmalig het lidmaatschap voor de aansluiting bij een Alkense
vereniging terug te betalen;
… via de gemeentelijke informatiekanalen te communiceren over het aanbod van de
verenigingen, zodat de Alkenaren op de hoogte zijn van het rijke verenigingsleven in
Alken én verenigingen de kans krijgen om hun werking te presenteren op een
verenigingenmarkt, initiatiefbeurs of tijdens workshops met als doel dat jong én oud
aangemoedigd worden om lid te worden van minstens één vereniging;
… de jeugdwerking in de gemeente én het jeugdhuis financieel en logistiek te steunen
door bijvoorbeeld tussen te komen in de vervoerskosten van jeugdbewegingen;
… een aanspreekpunt voor verenigingen aan te duiden bij wie verenigingen met al hun
vragen terechtkunnen en die elke vereniging minstens jaarlijks bezoekt tijdens een
activiteit;
… zowel aanvragen als reservaties administratief te vereenvoudigen en de administratie
rond verenigingen beter op te volgen door adressenlijsten up-to-date te houden en de
facturatie beter bij te houden;
… de jeugdbewegingen in de bloemetjes te zetten op de Dag van de Jeugdbeweging met
een traktatie op school en/of een fuif ’s avonds;
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… een zo laag mogelijke kostprijs van drankafname voor verenigingen in de
gemeenschapscentra;
… jong en oud mee verantwoordelijkheid te laten dragen en te binden aan onze
gemeente door hen aan te moedigen om Alken-vrijwilliger te worden (Alkenaren kunnen
zo bijvoorbeeld meewerken aan het proper houden van hun buurt of contact zoeken met
ouderen);
… een vrijwilligersplatform op te richten om vraag en aanbod voor Alken op elkaar af te
stemmen, vrijwilligers in de bloemetjes te zetten op de Dag van de Vrijwilliger, en een
collectieve verzekering voor vrijwilligers af te sluiten of hen aan te sluiten bij
verzekeringen van overkoepelende organisaties.

Kwaliteitsvolle ontspanning voor elke Alkenaar
We willen onze vrije tijd zo optimaal mogelijk invullen. Een dynamische en kwaliteitsvolle
vrijetijdsbesteding is alleen mogelijk als er een degelijke vrijetijdsinfrastructuur aanwezig is én
als de Alkenaren ervan op de hoogte zijn dat die bestaat.

Dat bereiken we door …
… sporten te stimuleren door minstens jaarlijks een sportinstuif of ‘Beweeg meer’-dag te
organiseren waarbij alle Alkenaren de kans krijgen om te proeven van het Alkense
sportaanbod;
… Chiro Jokadi, Chiro Mikado en het jeugdhuis te huisvesten in een nieuwe hedendaagse
infrastructuur in het valleipark, en de harmonie een nieuwe stek aan te bieden in een
grondig verbouwde gildezaal;
… vrije tijd te koppelen aan educatie door de Alkense molen opnieuw te laten draaien en
er educatieve workshops voor scholieren te organiseren;
… sporters extra te faciliteren door looproutes te onderhouden, uit te breiden en te
verlichten ’s avonds en door fit-o-meters te installeren naast de looproute(s), zoals het
parcours Wellen-Alken-Hasselt en de Finse piste;
…ook sporten buiten de gemeente te stimuleren wanneer we niet de nodige
voorzieningen hebben (bijvoorbeeld met kortingen bij gemeentelijke zwembaden in de
buurt);
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… de sanitaire ruimte in de speeltuin te renoveren en samen met andere faciliteiten
(zoals de douches in de sporthal) maximaal ter beschikking te stellen;
… activiteiten in de bibliotheek uit te breiden, zoals thematische vorming
(mediawijsheid, fotografie, reizen,… ) zodat het een ontmoetingsplaats wordt voor
Alkenaren met dezelfde interesses;
… gratis wifizones uit te breiden in publieke gebouwen of gebieden;
… het vrijetijdsaanbod in Alken te bundelen in een duidelijke en aantrekkelijke digitale
actuele folder.

Wij zijn Allemaal Alken!
Onze gemeente bestaat uit drie prachtige entiteiten. We zijn Allemaal Alken, daarom willen we
initiatieven nemen die Alkenaren dichter bij elkaar brengen en het samenhorigheidsgevoel
vergroten. Daarnaast willen we met een innovatief burgerparticipatiemodel een grotere
betrokkenheid creëren en onze inwoners de kans geven om samen de toekomst van hun buurt,
wijk en gemeente mee vorm te geven.

Dat bereiken we door ...
… minstens jaarlijks wijkvergaderingen te organiseren in Terkoest, Sint-Joris en het
centrum, waarbij Alkenaren de gelegenheid krijgen om van gedachten te wisselen over
de leefbaarheid in de buurt en suggesties te doen voor de opwaardering en herinrichting
van groene publieke ruimte en ontmoetingsplekken, en vervolgens de verbeterpunten,
kansen en troeven te bundelen en in een open sfeer te bespreken in dialoogmomenten
met de burgemeester en de schepenen;
… een gemeentelijk burgerfonds te voorzien waarmee jaarlijks één quick win of een
event op wijk- of dorpsniveau kan worden gerealiseerd, en de Alkenaren de mogelijkheid
te bieden om per wijk 5 % van de gemeentebegroting (burgerbegroting) zelf in te vullen;
… rekening te houden met de Alkenaren door ‘participatiecoaches’ op te leiden en te
ondersteunen (deze coaches vormen een netwerk van vrijwilligers die de Alkenaren
actief betrekken, zodat ze de kans hebben om zelf initiatieven op poten te zetten – van
autodeelprojecten of buurtherinrichting tot lokale energiecoöperaties).
… een rondreizende gemeenteraad te installeren om een maximale betrokkenheid van
alle Alkenaren te stimuleren en een vragenkwartiertje voor de inwoners te organiseren
tijdens de gemeenteraad;
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… ‘24 uur Alken’ te organiseren waarbij alle handelaars, het gemeentehuis en
verenigingen 24 uur lang hun deuren openzetten zodat Alkenaren buitenkomen en
elkaar beter leren kennen;
… een wedstrijd uit te schrijven voor het beste dorpsproject (spel zonder grenzen,
evenement, …) met als doel zo veel mogelijk Alkenaren in beweging te krijgen én te
verbinden met elkaar;
… de verwelkoming van ‘nieuwe Alkenaren’ uit te breiden naar Alkenaren die verhuizen
naar een andere buurt, en hen een rondleiding aan te bieden, kennis te laten maken met
mensen in de buurt én met de dienstverlening van de gemeente;
… de organisatie van buurtfeesten en buurtevenementen verder te ondersteunen en een
fuifkaart te introduceren die de aantrekkingskracht van jongerenfuiven in eigen
gemeente vergroot;
… een kinderfestival te organiseren naar het voorbeeld van ‘Joy Joy’ of het kabouterbos
in Sint-Truiden;
… initiatieven te lanceren én te steunen die specifieke doelgroepen bij elkaar brengen,
zoals voorleesmomenten in de kinderopvang of een bonte avond in De Kouter.
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