In je buurt /

Gelmen, Gelinden
Nieuw
Sint-Truiden
en Engelmanshoven

Het wordt nog prettiger wonen in Gelmen, Gelinden en Engelmanshoven...
… want tijdens de laatste gemeenteraad keurden we het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) goed voor uw streek.
Een RUP legt de bestemming van een gebied vast (bouwen, spelen, werken…), en
wat er in kan gebeuren of veranderen.
Zo heeft CD&V zich steeds verzet tegen de plannen om bouwgronden af te wisselen
met groene corridors, waar niet gebouwd mag worden. Hierdoor zouden heel wat
eigenaars grote stukken bouwgrond verliezen. Dat verzet hebben we volgehouden
tot op vandaag met als gevolg dat … de groene corridors uit de plannen verdwenen.

Kom een ijsje eten ....
...en zeg ons uw gedacht !

Zijn we goed bezig of hebt u nog suggesties voor ons om uw
buurt te verbeteren? Kom vrijdag 10 juni om 17 uur samen met
ons een ijsje eten aan de kerk in Engelmanshoven en zeg ons
uw gedacht. CD&V-bestuurslid en inwoonster van Groot-Gelmen Carine Selis (0494/62 53 62) zal er ook zijn.
Maar kijk ook eens op de achterzijde van dit blad. Want we hebben natuurlijk niet stilgezeten!
Namens de hele groep CD&V-gemeenteraadsleden en onze
schepen Bert Stippelmans,
Veerle Heeren, fractievoorzitter
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Recreatiegebied voor Gelinden

Meer woongelegenheid

De omgeving van het mergelnatuurgebied krijgt
een betere ontsluiting en de sportmogelijkheden
worden vergroot.

Rond de Thewissteeg kunnen er meer woningen gebouwd worden. Er staan investeringen op stapel om
het rioleringsnet te verbeteren en een bufferbekken
aan te leggen. En in Gelmen wordt het mogelijk om
in het binnengebied rond de Merelstraat duurzaam
te wonen in dorpsvilla’s.

Parkeerplaats aan de school

Kerkhof

Aan de Driewilgenstraat ligt de Basisschool van
het Gemeenschapsonderwijs. Met het verkeer aan
schoolgebouwen kunnen we nooit voorzichtig genoeg zijn. Het RUP maakt de aanleg van een parkeerruimte mogelijk waardoor het verkeer in de
omgeving van de BSGO Engelmanshoven-Gelmen
voor kinderen en weggebruikers veiliger wordt.

We weten dat u het belangrijk vindt om uw dierbaren in uw eigen dorp te begraven als het moment
van afscheid daar is. De begraafplaats van GrootGelmen wordt dankzij het RUP uitgebreid. Omdat
we daar al lang voor ijveren, zijn we hier extra blij
mee!

Kapel van Helshoven

Omgeving van de kerk

Vervelend hé, die geparkeerde auto’s langs de Helshovenstraat aan de kapel! Daarom gaan we een parking aanleggen in de buurt van de Kapel van O.L.V.
van de Blijde Vrede. De parking komt in een hoogstamweide, maar de bomen laten we staan. Zo’n
parking maakt bovendien het verkeer in Helshoven
een stuk veiliger.

CD&V Sint-Truiden heeft in het verleden zijn schouders gezet onder het dossier van het Kataraktplein
en de verfraaiing van het dorpscentrum van Gelmen. Zowel de aanleg van het plein boven als de
verbetering van de verkeerssituatie onderaan de
kerk blijven het voorwerp van onze aandacht. We
blijven beide dossiers verder opvolgen.
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