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; Actiecomité 'De Verontruste
. daarbuiten' op het gebrek aan

Een echtpaar uit de Kellen-

geerstraat in Neeroeterendat

Senieenten, provincies en geuolens die in Riemst geplaatst
ikend dat maatschappü Aspirant net over de taalgrens.

zaterdag besloot vroeg onder
de wol te kruipen, werd om

rl

dellijk de lichten aan en liepen
al roepend naar beneden. Daar

23.30 uur gewektdoorenkele
doffeslagen. Ze dedenonmid-

wüldmolensuit Muien protesteert bij de gemeente Bassenge

zagen ze nog net twee mensen
voor hun huis wegrennen naar

tegen dezegangvan zakenmet
>r

een open brief. De brief werd
ook overgemaakt aan Aspiravi
zelf, aan de Waalse, Vlaamse
en Limburgse overheid en aan

een klein zwartvoertuig. Daarmee reden ze weg richting de
Kanaalstraat. Ze moesten zon-

der buit afdruipen, maar lieten

degemeentebesturenvan de
jn
it
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Hetactiecomitévindtdatallepartijenhunverantwoordelijkheidontlopen.

Riemst en Tongeren.
"Deze streek wordt in een

sneltempo opgeofferd zonder
uitleg, zonder inspraak, zonder passend wettelijk kader,
zonder MER... en niemand
neemt zijn verantwoordelijk-

heid op", zegt Guido Durlet en
Robert Stok van het comité:Er

zijn 70 tot 75 windmolens gepland, maar omdat de aanvragen van de diverse energie-

maatschappijen zich telkens
beperken tot 2 of 3 turbines,
wordt een allesomvattende
MER-procedure omzeüd."
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wel braakschade aan een raam

van de woonkamer achter, (ppai
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53,5 miljoen euro oor
ialcwonmgbo
Socialebouwmaatschappijcvba
Nieuw-Sint-Truidengaatmeer
dan 53 miljoen euro investeren
in bestaandeen nieuwe sociale
woningen de komende vijfjaar
in Sint-Truiden, Gingelom en
Nieuwerkerken.Op de Bloesemlaanen Tulpstraat in SmtTruiden zijn 20 bungalows uit
1964 afgebroken om plaats te
maken voor 28 appartementen

en 7 woningen. De bouwmaatschappij steekt voorts 3,7 müjoen euro m nieuwbouwprojec-

SP-Awilho ere

mantelzorgpremie

ten m de Mouveldstraat in

Nieuwerkerkenen de Pater
Cuypersstraat in Gmgelom. De
socialebouwmaatschapjjtrekt
ook 36,2 miljoen euro uit voor
nieuwbouwprojecten m Nieu-

werkerkenop dehoekvan de
Kerkstraat en deVleminckstraat en in Gingelom in de

Mgr. Keesenstraat.Beideprojecten omvatten 25 appartemeuten en 12woningen. En
dan is het omstreden bouwpro-

ject in deDellingweidestraaten
JanVanXantenlaanaan de
beurt. Daarkomen drie woontorens met 24 huurappertementen, 19 koopappartementei
en 6 sociale koopwoningen.

gen 2035, zal de vergrijzü^de jaar extra voorziet, maar dat daagligt die gemiddeld op 225
zorgvraag in Limburg met 52
procent doen stijgen", ze^en
Rob Beenders en Els Robeyns.
"In 2035 verwachten we in
Vlaanderen 2, 2 miljoen 60-

volstaat niet om het personeel

en de bedden voor zwaar zorg-

behoevendente betalen."
Daarompleit sp.a voor een in-

vesteringsplan dat de toekomplussers. Van hen zullen er stige noden opvangt. "We kundaag. 60.000 van die 60-plussers zuUen nagenoeg zelfred-

nen exact voorspellen wat de
noden zullen zijn in elke Vlaamse en Lünburgse gemeente. Het
is aan de Vlaamse overheid en

saam zijn, de overige 10. 000

de lokale besturen om voomit-

397.000 in Limburgwonen, en
dat zijn er 70. 000 meer danvaa»>.ige

euro. Bovendienheeft niet elke
gemeente zo'n premie, wij vragen aan aUe lokale besturen om
die in te voeren. De criteria en

de bedragenmoeten overal dezelfde zijn. Daarnaast moeten
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etóiger fietsen langs
Stationsstraat

gemeenten ervoor zorgen dat

Het dubbelrichtingsfietspadin

alle publieke ruimten en het
openbaar vervoer toegankelijk
zijn voor wie slecht ter been is.
Anders raken ouderen geïso-

beek wordt ontdubbeld. VanaG
het kruispunt met de Ganzebroekstraat komt er aan beide

de Stationsstraat in Diepen-
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