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BERINGEN

Stad plant veiligere fietsroute tussen be-Mine en centrum
scholencampus als voor de handel in het centrum belangrijk”,
zegt schepen van Mobiliteit Jean
Vanhees.
De stad is dus een onderzoek gestart naar alternatieven. Twee
routes komen in aanmerking.

De huidige fietsverbinding tussen
be-Mine en Beringen-centrum
loopt langs de Koolmijnlaan, één
van de drukste en gevaarlijkste
wegen in Beringen. Om voor de
vele jongeren die dagelijks naar
de scholencampus op het
Bogaersveld fietsen een veiligere
route uit te werken, is het
stadsbestuur op zoek naar een
alternatief langs de spoorweg of
doorheen het Posthoorngebied.

De stad wil met een fietsroute het natuurgebied aan de Posthoorn
ontsluiten. FOTO RV

1. Spoorwegroute

“Door de ontwikkelingen in Beringen-centrum en BeringenMijn is een trage verbinding tussen beide centra zowel voor de

“Een eerste optie is de spoorwegroute. Die loopt vanaf de Heesterweg langs het spoor tot aan het
station. Deze route is zogenaamd
fietscomfortabel omdat er praktisch geen verkeer is. Maar afstemming met de NMBS is noodzakelijk en mogelijk moeten ook
privégronden aangekocht worden. Onze voorkeur gaat uit naar

een tweede alternatief: de Posthoornroute”, duidt schepen Vanhees.

2. Posthoorn

“Aan de Posthoorn strekt zich een
mooi en waardevol terrein uit met
natuur, recreatie en erfgoed dat
echter allemaal verscholen zit.
Het is een heel moerassig gebied
met onder meer de visvijvers van
de mijn”, klinkt het.
“Dat terrein ontsluiten zou een
grote meerwaarde opleveren. Het
biedt mogelijkheden voor een verlenging van de toeristische beleving en kan tegelijk ingericht worden als een moderne stedelijke
as.” (rv)

HASSELT

Drieduizend lopers door tv-studio
TVL en oude gevangenis
Op pinkstermaandag hebben zo’n 3.200 lopers het beste van zichzelf
gegeven tijdens de eerste editie van de 'Urban Trail' door de Hasseltse
binnenstad. Op hun tocht van 10,7 km liepen ze door een 15-tal
gebouwen zoals de oude gevangenis, het Begijnhof, de kapel van het
vroegere Clarissenklooster, het Jenevermuseum en de raadszaal van het
provinciehuis.
“De passage in een hotelkamer
van de Holiday Inn, met een nijdige trappenklim vooraf, vond ik
het grappigst”, puffen Margot en
Rudi. Op verschillende plekjes
stonden ook muziekgroepjes om
er letterlijk extra moed in te blazen. “Deugddoend”, vindt Abdel die een applausje over
heeft voor het jazzbandje
op de Grote Markt.
Het tweede deel van
het parcours, onder
meer door de grote
filmzaal van Kinepolis, de nieuwsstudio van TVL en de
Versuz, werd zeer
gesmaakt. “Het fijne is dat elk op zijn
eigen tempo kan lopen. Je kon snelheid
maken maar ook gewoon
even stappen of onderweg
genieten zonder dat het stoor-

de”, zegt organisator Greg Broekmans. “Volgend jaar komt er zeker een vervolg in Hasselt met andere gebouwen, er is nog een
waslijst aan mooie dingen te ontdekken.” (dj)

Sommigen
liepen, anderen
keken toe. FOTO SD

Ook in de oude gevangenis kwam het parcours. FOTO SD

Zelfs door de nieuwsstudio van
TVL kon je uitzonderlijk. FOTO
SVEN DILLEN

GENK

Eerste Streetfest onder Westerring
Zo’n vijfhonderd bezoekers,
vooral jongeren, zijn afgelopen
zaterdag naar het Skatepark in
Genk afgezakt voor de eerste
editie van Streetfest. Een
uitgelezen moment voor
liefhebbers van skaten, steppen,
street-art en hiphop in een
uitgesproken ‘urban sfeer’.

Ook steppers namen deel aan het straatfestival op het
skatepark onder de Westerring.FOTO CN

Het evenement werd opgezet
door de stad Genk, in een samenwerking met Yetiboards. Even
werd gevreesd voor miserabel
weer. Maar dat bleef uiteindelijk
uit. Het evenement laat jongeren
toe aan een ruim publiek hun kun-

sten te laten zien tijdens een
skate- en stepcontest.
De wedstrijden werden opgedeeld in twee leeftijdscategorieen en een gesponsorde groep.

Rocco Granata

Voor graffiti-kunstenaars was
het de gelegenheid bij uitstek
om de pijlers onder de Westerring van hun handtekening te
voorzien. Zo zal voortaan onder meer Rocco Granata in
graffiti-vorm een alziend oog
op het skatepark werpen.
Voorts was er een behoorlijk
portie muziek met hiphopconcerten en niet in het minst dansoptredens. (cn)

