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Beste Zutendalenaar,

Na een bijzonder nare periode waarin Corona ons leven beheerste en veel van onze 
krachten kostte, is Zutendaal weer opgeveerd.  Dankzij onze vele verenigingen, met 
hun talrijke initiatieven, herleeft onze gemeente en hebben we ons dorpsgevoel weer 
herwonnen.

De voltallige ZVP kijkt er dan ook naar uit om u te verwelkomen op het feest van 
Ann en Alleman op 18 september!

Ons gemeentebestuur heeft niet stilgezeten. In dit blaadje willen we onze realisaties in 
de spotlights zetten en onze toekomstplannen voorstellen.

Zoals éénieder van ons dagelijks ervaart, kampt 
ook de gemeente met de immense prijsstijgingen 
van onder andere energiekosten, bouwmaterialen 
en indexering van lonen. Hierdoor moeten keuzes 
gemaakt worden; elke euro kan maar 1 keer 
uitgegeven worden.

Wij hebben ervoor gekozen om de sporthal grondig 
te renoveren, de sportzone in de komende tijd in 
te richten tot een speelzone en de plannen voor de 
renovatie van het gemeentehuis af te slanken.
Veel leesplezier!

Rita Indestege
Voorzitter ZVP
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lees meer op pagina 4
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Verantw. uitg.: Ann Schrijvers, Boogstraat 1, 3690 Zutendaal.

Feest samen met onze burgemeester
op zondag 18 september 2022

vanaf 16 uur aan de PASTORIJ (Vijverplein 2)

SPRINGKASTEEL & OPTREDEN van

    GRATIS TOEGANG

KNAPPE KOPPEN

Zutendaals erfgoed in de kijker

Dit voorjaar werden een nieuwe � etsroute rond WOII en een wandelzoektocht 
gelanceerd. Beide initiatieven zetten Zutendaal, zowel voor inwoners als 
toeristen, op een originele manier in de kijker.

Wil je meer weten over de Tweede Wereldoorlog in Zutendaal? De � etsroute 
“WOII in Zutendaal” brengt je langs 16 bijzondere plekken en overblijfselen. De 
Faro-erfgoedapp wijst je de weg. Bij elke stopplek kan je luisteren naar boeiende 
verhalen over de impact van de oorlog op Zutendaal. Meer info vind je op de 
gemeentelijke website.

Via een 3,5 km lange dorpswandeling kan je het Zutendaalse centrum verkennen. 
Historische plaatsen, groene plekjes en verborgen pareltjes ontdek je door het 
spoor van bronzen grondspijkers te volgen. Nog tot 30 september wordt hieraan 
een leuke fotozoektocht gekoppeld. Deelnameformulieren vind je in de Zutendaalse 
toeristische infokantoren.

Zorgzaam Zutendaal

Warme William in Wiemesmeer
Op 28 juni werd in aanwezigheid van 
leerlingen van De Stapsteen en de 
kindergemeenteraad een tweede Warme 
William-bank ingehuldigd. Nu pronkt hij 
ook in Wiemesmeer. De grote blauwe beer 
staat symbool voor verbondenheid en 
welbevinden van kinderen en jongeren. 
Als warme gemeente vinden we het 
belangrijk dat iedereen zich goed in zijn of 
haar vel voelt. Op die locatie start ook een 
Warme William-wandeling. De wandeling 
is toegankelijk voor gezinnen en bevat 
allerlei opdrachten met leuke prijzen. Op de 
website van Huis van het Kind vind je een 
deelnameformulier. Waag jij met je gezin 
je kans?

Mantelzorgpremie
Vorig jaar werd een aanpassing aan de mantelzorgtoelage goedgekeurd door de 
gemeenteraad. We willen als gemeentebestuur zicht krijgen op wie mantelzorger is in 
onze gemeente. Ze werken steeds in de schaduw en daarom willen we hen erkennen voor 
hun onbaatzuchtige inzet voor een hulpbehoevende. Dankzij de inzet van de mantelzorger 
kan de zorgbehoevende langer in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven wonen. In 
een vergrijzende samenleving willen we hier aandacht aan besteden. Een voorname 
aanpassing was de verlaging van de minimumleeftijd van de zorgbehoevende tot 18 jaar. 
Sindsdien werden al een 40-tal toelagen toegekend. Een pluim aan alle mantelzorgers.

Romantische trouwzaal in de Pastorij

Sedert februari van dit jaar kunnen koppels hun burgerlijk huwelijk laten doorgaan 
in het romantische trouwzaaltje in de Witherenpastorie aan het Vijverplein. De 
trouwlocatie is erg in trek bij Zutendaalse bruidsparen die dit moment met tot 30 
gasten kunnen beleven. Dank aan de Kerkfabriek en mijnheer pastoor voor de � jne 
samenwerking.

Ook Jo Stockmans en Helena 
Allegaert gaven er elkaar hun 
ja-woord. “We kozen er voor 
om ons huwelijk te laten 
doorgaan in de pastorij omdat 
het zo’n mooie en unieke 
locatie is. De mooie tuin, de 
authentieke toegangspoort en 
het betoverende 17de eeuwse 
gebouw zijn een prachtige 
setting. Onze gasten waren 
onder de indruk van de mooie 
omgeving. Voor ons was het 
de ideale plek om één van de 
mooiste dagen van ons leven 
te starten” aldus Jo en Helena.

Rozette Reyskens: 
“Zutendaal is zorgzaam. 
Verbondenheid en sociaal 
welzijn vormen een rode draad 
doorheen het beleid van onze 
ploeg.”

Yannick Eurlings: “Onze lokale 
handel en horeca blaken van 
zelfvertrouwen. Nooit was het beter 
vertoeven op terrassen in Zutendaal 
en Wiemesmeer als nu. Onze ploeg 
maakt werk van een ondernemend 
Zutendaal.”

Bruisende handelskernen

U heeft het ongetwijfeld ook gemerkt. Na jarenlange leegstand is er 
eindelijk leven in ons centrum. Overvolle terrassen met inwoners en 
toeristen die onder een stralende zon genieten van heerlijk eten en een 
lekker drankje. Het gemeentebestuur heeft hier hard aan gewerkt en voerde 
een ondernemersvriendelijk terrasreglement in. Hierdoor mogen horecazaken in 
de kerngebieden van Zutendaal en Wiemesmeer hun terras gratis plaatsen op 
openbaar domein. Belangrijk is ook dat er uniforme terrassen kwamen waarbij 
horecazaken in de kerngebieden een tegemoetkoming konden krijgen voor de 
aankoop van hun terrasinrichting. Zo werd er nieuw leven geblazen in de terrassen.

Ook kregen voedingskraampjes in Wiemesmeer een vast plekje op woensdag. Zo 
kan je in onze gemeente op dinsdag en op woensdag verse voedingswaren kopen 
bij enkele marktkraampjes. Ondertussen kwamen er ook nieuwe marktkramers 
bij. Door in Wiemesmeer een vaste marktdag te introduceren, geven we ook de 
inwoners die daar in de buurt wonen de kans om verse voedingswaren dichtbij 
huis aan te kopen.

Verantwoordelijke uitgever: Tom Wolfs, Heiwijkerweg 17, 3690 Zutendaal
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Ambitieus toekomstplan 
voor Lieteberg

Op 5 juni werd de nieuwe centrale werkplaats van Bezoekerscentrum 
Lieteberg ingehuldigd. Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal 
Demir en gouverneur Jos Lantmeeters woonden de feestelijke opening bij.

Daarmee wordt de eerste fase van een investeringsprogramma van in totaal 6 
miljoen euro in Lieteberg afgerond. Het toekomstplan wordt gedragen door diverse 
partners zoals Gemeente Zutendaal, Toerisme Vlaanderen, Limburg Sterk Merk, 
Nationaal Park Hoge Kempen en Limburgs Landschap.

Met het toekomstplan wordt Lieteberg uitgebouwd tot het biodiversiteitscentrum 
van het Nationaal Park. Naast een bredere museale tentoonstelling binnen wordt 
het museum opengetrokken naar buiten. Het is onze ambitie om jaarlijks 200.000 
bezoekers in de Zutendaalse toegangspoort te verwelkomen. Daarvoor is er ook 
bijkomende onthaal-, horeca- en congresinfrastructuur nodig. Met de steun van de 
verschillende partners zitten we momenteel rond de tekentafel.

Eigentijdse invulling voor site Blookberg

De werken in het hart van de sportzone Blookberg krijgen vorm. Het 
klauterbos werd onlangs geopend, de aannemers voor de aanleg van 
het speelpark en de renovatie van de sporthal zijn aangeduid zodat deze 
werken weldra kunnen starten. Bij de herinrichting van deze site staan 
duurzaamheid en kwalitatieve infrastructuur centraal.

Net voor het begin van de zomervakantie werd het klauterbos geopend. Dit 
speelbos, een idee van de kindergemeenteraad, ligt naast parking Lieteberg 
en is vlot bereikbaar. Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten op houten 
speeltuigen. De speeltuigen werden vervaardigd door de technische dienst van 
onze gemeente met hout uit Zutendaalse bossen. Knap hetgeen met zo’n beperkt 
budget maar met veel creativiteit gerealiseerd werd!

Het hart van de sportzone wordt heraangelegd tot een groen speelpark van 
ruim 70 are. Deze herinrichting zorgt ervoor dat de sporthal, schutterij, tennis- en 
voetbalclub verbonden worden door een centrale groene en kindvriendelijke 
verbinding tussen bezoekerscentrum Lieteberg en het centrum van Zutendaal. Een 
autovrije � ets- en voetverbinding slingeren door deze groene speellong. Inmiddels 
werd er een subsidie van 200.000 euro toegezegd om dit project te ondersteunen. 
Bedoeling is om de recreatiezone volgende zomer te openen.

Ook de renovatie van de sporthal wordt weldra aangevat. De sporthal is na 35 
jaar gedateerd en toe aan een grondige renovatie. Cafetaria, kleedkamers en 
sanitair worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De hal met sportvloer 
blijft behouden, maar de technieken worden vernieuwd. Een nieuwe polyvalente 
zaal zal een onderkomen bieden aan dans- en gevechtssporten. De nieuwbouw 
zal voldoen aan alle vereisten i.v.m. duurzaamheid en toegankelijkheid. De nieuwe 
look van de sporthal past volledig in de omgeving.verschillende partners zitten we 
momenteel rond de tekentafel.

Tom Wolfs: “De mooie natuur in Zutendaal is onze toeristische en 
dus economische troef. Sterkere toeristische aantrekkingspolen 
zijn dan ook een motor voor onze lokale economie. Onze ploeg 
trekt resoluut de kaart van lokaal ondernemerschap en toerisme-
economie.”Iedereen op de fiets

Al voor de tweede opeenvolgende keer werd Zutendaal genomineerd als 
� etsgemeente. Op het � etscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op 
31 mei werden de � etsgemeenten 2022 bekendgemaakt. 

In de categorie kleine gemeenten (minder dan 20 000 inwoners) waren Lendelede, 
Peer en Zutendaal de genomineerden na een online publieksbevraging. In aanloop 
naar het � etscongres lichtte een studiebureau de genomineerden door. De titel ging 
uiteindelijk naar Peer, Zutendaal miste op een haar na de eerste plaats.

Het doorgedreven � etsbeleid wordt meer en meer zichtbaar in ons straatbeeld. 
De voorbije jaren werd er veel geïnvesteerd in � etspaden en het onderhoud ervan, 
� etsstraten en � etsparkeren. Goede � etsinfrastructuur zorgt ervoor dat er steeds meer 
ge� etst wordt in Zutendaal. Naast het recreatief � etsen zetten we ook meer in op 
functionele verplaatsingen met de � ets.

Dirk Smits: “Zutendaal wordt 
een echte � etsgemeente. De 
� etser neemt op steeds meer 
plaatsen een prominente 
rol op in het straatbeeld. 
Verkeersveiligheid blijft een 
topprioriteit voor onze ploeg.”

Petra Beerts: “Op de Noordlaan werd 
zopas een verwaarloosde woning 
afgebroken. De gemeente kocht de 
woning omdat ze aan andere grond 
in eigendom van de gemeente grenst. 
Het geheel zal verkaveld worden tot 
bouwloten die op de markt komen 
in 2023. Dankzij een gemeentelijk 
reglement hebben (oud-)inwoners van 
Zutendaal voorrang bij de verkoop.”

Wist je dat …
er een belangrijke stap gezet werd in 
de heraanleg van de Asserweg?

Op de gemeenteraad van 25 augustus werd een samenwerkingsovereenkomst tussen 
Gemeente Zutendaal en het Agentschap Wegen en Verkeer en Fluvius goedgekeurd. Dat is 
een belangrijke stap in het vlot trekken van het dossier Asserweg. Vlaanderen treedt op als 
bouwheer en zal overgaan tot de heraanleg. Eerste stap zal een ontwerp van de weg zijn.

het regenboogzebrapad er kwam in 
samenspraak met de kindergemeenteraad?

Op 18 mei werd het regenboogzebrapad op de Hoogstraat feestelijk ingehuldigd Het initiatief 
werd gesteund door de gemeenteraad en kindergemeenteraad. Het regenboogzebrapad 
geeft blijk van het streven van onze gemeente naar gelijkheid van elk individu.

 
een steeg vernoemd werd naar 
sporticoon Laurent Wijnants?

Om de man die Zutendaal leerde lopen in de bloemetjes te zetten werd op 7 juni de Laurent 
Wijnants-steeg ingehuldigd. Het gaat om een steeg in de omgeving van Lieteberg die Laurent en 
zijn lopers vaak trotseren. Het leek dan ook het perfecte eerbetoon om de steeg naar Laurent te 
vernoemen die zich al jarenlang inzet voor sportief Zutendaal.

de gemeente ook in Wiemesmeer bijkomende 
woongelegenheden zal creëren?

veilige schoolroutes een prioriteit zijn?
Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer worden de � etsoversteken van 
de � etsring zowel op de Hoogstraat als de 15-Augustusstraat veiliger gemaakt. 
Aangepaste � etsoversteekplaatsen met verlichting moeten ervoor zorgen dat 
kinderen op een veilige manier naar school kunnen � etsen.
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