
Beste dorpsgenoten,
Ook ik heb de uitnodiging voor 
mijn vaccinaties ontvangen. Einde-
lijk opnieuw vooruitzichten op een 
normalere vorm van sociaal leven. De 
coronapandemie heeft veel van ons 
geëist. Van de een meer dan van de 
ander. Maar het wordt tijd dat we de 
draad weer kunnen oppikken.

Toch zijn de coronavaccinaties geen 
vrijgeleiden. Het virus is nog altijd 
onder ons. In het belang van ons alle-
maal moeten we voorzichtig blijven. 
Er is perspectief op meer sfeer, meer 
contacten en meer activiteiten. Maar 
van de voorbije anderhalf jaar weten 
we hoe snel de situatie kan omslaan.

Geniet daarom in de mate van het 

mogelijke. Voor vrije tijd, horeca 
en evenementen is er onderhand 
wel wat mogelijk. Op initiatief van 
onze  schepen Dirk Smits bracht de 
 gemeente een nieuwe toeristische 
info brochure uit. Ook inwoners 
kunnen die infobrochure gebruiken 
om alles af te vinken wat Zutendaal te 
bieden heeft.

Ondertussen werkt het gemeente-
bestuur verder om de vrijetijdsbele-
ving in Zutendaal naar een nog hoger 
niveau te tillen. Zie maar de plannen 
voor de Lieteberg verder in dit blaad-
je. Daarnaast liggen er nu verbeterde 
plannen op tafel om de Blookberg-
straat aan te passen naar een speel- en 
parkzone. Met inspraak van de sport-

verenigingen werd een knap ontwerp 
uitgetekend voor de nieuwe sporthal. 
De gunstige gemeentefinanciën 
 bieden een solide basis om die projec-
ten de komende jaren te realiseren.

Wij blijven te uwer beschikking voor 
vragen en suggesties.

Net als u fier op Zutendaal,

Studie bewijst opnieuw: Zutendalenaren zijn uiterst tevreden
Midden juni werden de resultaten van de meest recente Gemeentemonitor gepubliceerd. Dat is het structurele bevolkingsonder-
zoek dat de Vlaamse overheid bij meer dan 150.000 Vlamingen uitvoert. Wat blijkt? In navolging van het Limburgonderzoek van 
Het Belang van Limburg en UHasselt toont nu ook de Gemeentemonitor dat Zutendalenaren uitermate tevreden inwoners zijn.

Volgens onze eigen inwoners geeft Zutendaal de meeste andere 
Limburgse en Vlaamse gemeenten het nakijken op vlak van graag 
wonen in de gemeente, verenigingsleven, voorzieningen voor sport 
en jeugd, en kinderopvang. Het vertrouwen van de inwoners in het 
bestuur kent een sterke stijging.

Verdergaan op ingeslagen weg
De resultaten zijn een mooie tussentijdse balans voor het gemeente-
bestuur. Ze vormen een bevestiging voor het gevoerde beleid en geven 
een boost om de ingeslagen wegen verder te volgen. Het komt het er 
natuurlijk op aan om onze inwoners tevreden te houden. Daarnaast 
tonen de resultaten ook een beeld van het inkomen en welzijn van de 
inwoners. De Gemeentemonitor maakt duidelijk dat er naar deze 
thema’s de komende jaren bijkomende beleidsaandacht moet gaan.

Tom Wolfs 
Voorzitter N-VA Zutendaal
Voorzitter gemeenteraad 
Zutendaal
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Negatief advies voor leidingstraat
Het gemeentebestuur gaf een negatief advies voor het tracé van de leidingstraat dat Zutendaal doorkruist. Het 
voorgestelde tracé zou immers een te grote impact hebben op het natuurgebied ten noorden van de snelweg. De 
leidingstraat is een pijpleiding voor propaan en waterstof die van het Rurhgebied naar de Antwerpse haven zou lopen. 

De E314 vormt nu reeds een barrière voor natuur en 
recreanten. De aanleg van de leidingstraat zal deze 
versnippering nog versterken. Naast de aanleg van 
een leidingstraat zijn er ook concrete plannen om een 
tramlijn, Spartacus 2, en een derde rijstrook naast de 
E314 aan te leggen. Er is een gemis aan visie en globale 
aanpak om deze infrastructuurprojecten optimaal in 
te passen.

Voor Zutendaal is het mogelijke tracé van de leiding-
straat voorzien ten noorden van de autostrade E314. 
Over een lengte van 1 540 meter zou een strook van 
45 meter ingenomen worden door de leidingstraat. Dit 
komt neer op een oppervlakte van 7 hectare bos dat 
volledig gekapt zal worden en nooit meer terug bebost 
kan worden. De gemeente is eigenaar van het volledig gebied. 

Zuhal Demir bezoekt Lieteberg
Het bezoekerscentrum Lieteberg heeft  haar toekomstambities voorgesteld aan minister van Omgeving en Toerisme 
Zuhal Demir. De Lieteberg wil het biodiversiteitscentrum van het Nationaal Park worden.

Daarvoor zal het bezoekerscentrum een complete 
metamorfose ondergaan. Naast het succesvolle blote-
voetenpad zal er nog meer de natuurkaart getrokken 
worden. De bestaande gebouwen worden uitgebreid 
en er komt een ambitieus museum rond biodiversiteit. 
Bovendien wordt het museum ook opengetrokken naar 
de prachtige natuurgebieden rondom de Lieteberg. 
Bezoekers kunnen er kennis maken met vier prachtige 
beekvalleien op de steilrand van het Kempisch plateau. 
Limburgs Landschap zal op korte termijn, samen met 
de gemeente, 50 hectare extra natuur aankopen. 

200 000 bezoekers per jaar
“Door meer bezoekers aan te trekken in het laagsei-
zoen mikken we op 200 000 bezoekers per jaar. Het 
bezoekerscentrum waarvan de exploitatie volledig 
zelfbedruipend is, heeft zo de mogelijkheid om de 
uitbating te versterken en bijkomende werkgelegenheid 
te creëren. Het groene en warme imago van Zutendaal 
zal nog meer uitstraling krijgen,” zegt Dirk Smits, voorzitter van 
Lieteberg en schepen van Milieu en Toerisme.

‘Blotevoetenpad met dochter’
Vlaams minister Zuhal Demir nam tijdens een werkbezoek aan 
Lieteberg het projectvoorstel in ontvangst. “Vlaanderen wil nog 
meer inzetten op biodiversiteit. Het past in ons beleid om een 

bijzondere verwevenheid tussen toerisme en natuur te creëren. 
We gaan samenzitten om te bekijken met welke middelen we 
de Lieteberg kunnen versterken en verder uitbouwen tot een 
bijzondere toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Het blotevoetenpad doen met mijn dochter staat alvast op mijn 
verlanglijstje,” aldus de minister.

Gemeenteraadsvoorzitter Tom Wolfs en schepen Dirk Smits bespreken 
de toekomstambities van de Lieteberg met minister Zuhal Demir.

Dirk Smits, schepen van Milieu

zutendaal@n-va.be
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Hoe gaat het met Jef?
 
Op een zonnige dag in juni treffen we Jef Bobbaers, bestuurslid van N-VA Zutendaal en voormalig burgemeester, aan het  
vaccinatiecentrum van Zutendaal, As en Genk. Al van bij de eerste vaccinatieprikken is hij er vrijwilliger. Doorheen het  
toezien op een correct gebruik van de parking aan het vaccinatiecentrum heeft hij even tijd voor een korte babbel.
 
Jef, jij zit duidelijk niet stil na je pensioen. 
Waarom heb je besloten je op te geven als 
vrijwilliger in het vaccinatiecentrum?
Het doet me deugd om nuttig te kunnen 
zijn onder de mensen. Het is aangenaam 
om de mensen opnieuw tegen te komen 
en een babbel met hen te doen. Dat heb ik 
de afgelopen maanden door corona toch 
wel gemist. Mijn echtgenote Liliane is 
hier ook actief als vrijwilliger. Het is fijn 
om dit samen te kunnen doen.
 
Wat doe je naast het vrijwilligerswerk 
nog in je vrije tijd?
Ik ben praktisch altijd terug te vinden in 
de tuin, zeker met het mooie weer. Meestal 
met mijn handen in de aarde, en anders 
boven een boek op het terras. Ondanks dat 
ik ingenieur op rust ben, bestudeer ik nog 
steeds de fysica en de wiskunde. Nooit te 
oud om te leren zeker? Ook gaan Liliane 
en ik meer dan ooit wandelen en fietsen.

Iets meer dan twee jaar geleden nam je 
afscheid van de lokale politiek. Hoe kijk je 
terug op je politieke loopbaan?
Het burgemeesterschap was een mooie en 
speciale ervaring. Als burgemeester valt 
je hele leefwereld samen met Zutendaal. 
Je leeft en werkt voor Zutendaal. Daar 
heb ik enorm van genoten. Ik werd dan 
uitgenodigd op gouden bruiloften om de 
echtparen in de bloemetjes te zetten. Het 
contact met de families en hun levens-
verhalen horen, dat waren bijzonder fijne 
momenten.
 
Waar moet de Zutendaalse politiek 
volgens jou werk van maken?
De projecten die in de steigers staan, zijn 
de juiste. Ik heb dan vooral over de gron-
dige renovatie van het gemeentehuis en 
de daaraan verbonden fysieke integratie 
van de diensten van gemeente en OCMW. 
Ook de nieuwe sporthal is hard nodig. 

Tot slot moet ook de verkeersveiligheid 
in het centrum een topprioriteit blijven. 
We moeten richting een verkeersarm 
centrum met voorrang voor de fietser en 
voetganger.

Wilde bloemen, bijen en vlinders in Papendaalheide.
De voorbije jaren werd er sterk ingezet op het landschapsherstel van Papendaalheide. 
In deze voormalige groeve staan zachte recreatie en natuurontwikkeling centraal. 
Nu de activiteiten van de ontgrinder zo goed als beëindigd zijn, wordt de site verder 
afgewerkt.

Na de inrichting van de site rond de vis- en duikplas werd het gebied naast de surfclub 
ingevuld; meteen ook de eindafwerking van de gemeentelijke site. Sluitstuk is de één 
hectare grote bloemenweide met bijenstand van de Lieteberg. Vanop de bungelbank, 
vervaardigd door de gemeentelijke technische dienst, heb je een schitterend uitzicht 
over het gebied. Buurtbewoners en wandelaars zullen nog meer kunnen genieten van 
dit prachtige recreatiegebied.

Heidi Thijs, gemeenteraadslid

Beverpad in Broekerbeekvallei
De laatste jaren duiken bevers steeds vaker op in onze beekvalleien. Door het 
werk van deze ijverige baasjes was het beemdenpad tussen Hesselsberg en 
Broekmolenweg moeilijk toegankelijk voor wandelaars. Bevers en beverburchten 
zijn beschermd. De provincie Limburg, het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland (RLKM) en het gemeentebestuur legden een 35 meter lang plankenpad 
aan om de toegang tot het natuurgebied te verzekeren. De aanleg gebeurde door 
het landschapsteam van het RLKM. “Als gedeputeerde van Milieu en voorzitter 
van het RLKM ging ik graag in op het voorstel van de gemeente Zutendaal. De 
aanleg van het plankenpad verhoogt de attractiviteit van dit gebied. Wande-
laars kunnen nu steeds genieten van dit mooie natuurgebied en de aanwezig-
heid van de bever zorgt voor meer biodiversiteit”, vertelt een enthousiaste Bert 
 Lambrechts, gedeputeerde van de provincie Limburg.Bert Lambrechts, gedeputeerde

www.n-va.be/zutendaal
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 30 
nieuwe bossen 

in Limburg.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


