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Nieuw grensfietspad
tussen Lanaken en
Maastricht in 2018
Lanaken, Maastricht en zowel Belgisch- als Nederlands-Limburg
financieren een recreatief, grensoverschrijdend fietspad van de
Vanakenweg tot de 2de Carabinierslaan in Veldwezelt. Het
fietspad komt in de tweede helft van 2018 in gebruik.
Er wordt veel gefietst aan de
oostelijke kant van het Albertkanaal tussen industrieterrein
Europark en de steenfabriek
van Wienerberger. “Maar dat
fietspad kan niet blijven bestaan”, zegt Marino Keulen,
burgemeester van Lanaken.
“Het terrein wordt afgegraven
voor het winnen van leem en
wordt vervolgens ontwikkeld
tot watergebonden bedrijventerrein. Vandaar dat er een
nieuw fietspad moet komen.
Dat akkoord is er nu. De twee
Limburgen, Maastricht en Lanaken nemen elk een kwart van
de ontwerpkosten voor zich.
Maastricht en Lanaken delen
de realisatiekosten. Voor bedrijventerrein Albertknoop is
dit een volgende stap in zijn ontwikkeling.”

Grensoverschrijdend

Volgens Keulen had het grensoverschrijdende karakter van
dit dossier veel in zich om niet te
lukken. “Maar door een voorbeeldige samenwerking is het
tot een goed einde gebracht.

Ook zijn er afspraken gemaakt
omtrent de subsidiëring. De
vier partners nemen hun verantwoordelijkheid. Ook over
het onderhoud zullen Lanaken
en Maastricht de nodige afspraken maken.”
De kostprijs is nog niet bekend.
Een ontwerper moet nog aangesteld worden. De ingebruikname is voorzien voor de tweede helft van 2018.
Het nieuwe grensfietspad zal
aansluiten op een stukje bestaand fietspad - van de spoorweg in Smeermaas tot aan de
Van Akenweg - om verder te lopen doorheen de groene Zouwdalcorridor, rondom de steenfabriek van Wienerberger tot
aan de 2de Carabinierslaan in
Veldwezelt. Via een beveiligde
overgang komt daar een aansluiting op de weg die langs de
Neanderthalersite
opnieuw
naar het Albertkanaal leidt.
Ook langs de Van Akenweg
komt een fietspad dat een goede
verbinding met Lanaken-centrum mogelijk maakt. (jbx)
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Openluchttheater
in stadspark

Het voorontwerp voor het nieuwe stadspark werd zaterdag voorgesteld aan het doelpubliek. FOTO GVB

X Voorontwerp voorgesteld
X Nieuw park klaar in zomer 2017
Nadat afgelopen zomer heel wat kinderen en ouders hun visie gaven
voor de herinrichting van het stadspark van Hamont, werd zaterdagvoormiddag aan hen het voorontwerp voorgesteld. Het park zal
heringericht worden met een nieuwe kinderspeeltuin, speelbos en een
openluchttheater. De bedoeling is dat de laatste bemerkingen dit jaar
nog leiden naar een definitief plan.
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We gaan enkele
afscheidingen voorzien
met hagen of andere
natuurlijke elementen,
maar er komen geen
hekken of muren
ingenieur Lawrens BUYCKX
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Achtermarkt wordt
heraangelegd

Gemeente verwijdert
kledingcontainers

Het einde van de werken aan de
fietsstraat in het Peerse
centrum nadert. “Vanaf maandag 5 december zal er volop
gefietst kunnen worden door het
centrum. In extremis doet zich
nu de kans voor om ook de
kasseien van de Achtermarkt te
herstellen”, deelt de stad mee.
“Dit houdt in dat het wegdek
wordt opgebroken en de
kasseien teruggelegd in goede
staat. Deze werken worden nog
voor het einde van de werken
aan de fietsstraat uitgevoerd.”
Aannemer Kumpen start op 22
november. De bereikbaarheid
van de Markt en de parkings,
met uitzondering van de
langparkings op de Achtermarkt, blijft eveneens verzekerd. (GVB)

Het schepencollege heeft in
overleg met Limburg.net en
operator VICT de locaties
vastgelegd waar voortaan
kledingcontainers geplaatst
worden. Alle containers van
vroegere operators worden
verwijderd. In het totaal blijven
nog negen containers over. Het
gaat om de Gauwerstraat in
Vliermaalroot, Bronstraat in
Wintershoven, Beekstraat in
Vliermaal, Tongersesteenweg in
Zammelen ter hoogte van
Schoenen Swennen, Beemstraat in Guigoven, Mersenhovenstraat in Kortessem,
Kloosterstraat in Kortessem
tegenover de Aldi, Tapstraat in
Kortessem aan parking voetbal
en Industrieweg in Kortessem
aan het containerpark. (FrCr)

“De voorbije zomer hebben we
onder andere via workshops bij de
kinderen gepolst naar wat ze concreet willen zien in het nieuwe
stadspark”, zegt schepen voor gezin Ilse Jaspers (Balans). Avontuurlijke elementen, de creativiteit
prikkelen en voldoende groene
rustpunten waren enkele wensen
die vaak kwamen bovendrijven.
Ontwerpbureau Hosbur ging
hiermee aan de slag en zaterdag
mocht de doelgroep kennismaken
met het ontwerp. “We hebben het
stadspark ingedeeld in verschillende zones die organisch op elkaar aansluiten. We gaan enkele

afscheidingen voorzien met hagen
of andere natuurlijke elementen.
Geen hekken of muren”, vat ingenieur Lawrens Buyckx samen.

Speeltuin

Vlak tegenover de tennishal komt
een speeltuin voor het jongste geweld. “Ouders die op het terras
zitten, behouden zo het zicht op
hun kinderen. Verderop zal het
park uitgebreid worden met een
speelbos met daarin natuurlijke
spelelementen.
Aansluitend
wordt via niveauverschillen in een
zachte ondergrond een klein
openluchttheater gerealiseerd.
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Huis van
het Kind

Tennishal

Kinderspeeltuin

Tussen het speelbos en de tennishal komt een ruim grasveld, een
open ruimte waar ook plaats is
voor evenementen of activiteiten.
Verspreid over het park komen
ook zitelementen. Dat werd ook
vaak gevraagd”, stelt Buyckx.
Tussen de twee toegangen aan de
Kloosterstraat en Sleutjens wordt
ook een nieuwe fietsverbinding
aangebracht die de rand van het
park volgt. “Zo worden fietsers
gescheiden van de spelende kinderen.”

Dekentje

Heel wat ouders en hun kinderen
waren zaterdag benieuwd naar
het resultaat van hun inbreng. “In
een stadspark moeten kinderen
kunnen spelen terwijl de ouders
hen vanaf een dekentje in de gaten
kunnen houden”, legde een van de
geïnteresseerde ouders uit. “Dat
genieten voor het hele gezin zit er
volgens mij wel in.”
De bedoeling is dat het heringerichte stadspark medio 2017 grotendeels opent, samen met het
aanpalende Huis van het Kind dat
al volop in aanbouw is. “Rond de
jaarwisseling willen we daarom
het definitieve plan klaar hebben
om aansluitend snel aan de slag te
kunnen gaan op het terrein”, besluit schepen Jaspers.

