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Alle info en folders zijn beschikbaar op

de website http://www.westerlo.cdenv.be

‘samen verder vooruit’
in uw Zoerle-Parwijs

PROGRAMMA 2013-2018

Op 14 oktober bepaalt u mee de toekomst van onze gemeente.
CD&V wil graag dat u zich, samen met ons, thuisvoelt in een veilig en aangenaam dorp.
Het team van CD&V staat klaar voor u in Zoerle-Parwijs.

De voorbije jaren werd er al heel wat verwezenlijkt.
Maar laten we vooral vooruit kijken.
In deze folder kan u kennis maken met onze programmavoorstellen voor Zoerle-Parwijs. 
Het zijn ideeën die we onder meer van u kregen: CD&V luistert en voert beleid met inspraak!

Schenk ons uw vertrouwen 
en bepaal mee het beleid

Van links naar rechts:
Kathleen Mathieu, Wim Daems, Frank Verlooy, 

Guy Van Hirtum, Carine Van De Sande



Veiligheid voor alles Een huis en een thuis voor iedereen

Kinderen zijn ons hoogste goed Opwaarderen van de leefomgeving 

Verenigingsleven als bindmiddel Een zorgeloze oude dag

De laatste tien jaar ontwikkelde Zoerle-Parwijs zich 
tot een prachtig dorp. Een knap staaltje van dorps-
kernhernieuwing. De ringweg kwam niets te vroeg 
en ontlast in belangrijke mate de dorpskern. Het 
dorp werd weer leefbaar. Vooral ten behoeve van de 
schoolgaande jeugd wil CD&V blijven verderwerken 
aan veilige oversteekplaatsen en veilige fietsrou-
tes. De omgeving van de school, de rode en groene 
paaltjes, is een testopstelling. De evaluatie hiervan 
gebeurt in het najaar. Omdat vele kinderen langs 
Zoerleberg naar Westerlo-Centrum fietsen wil CD&V 
het voetpad vervangen door een veilig fietspad. Een 
probleempunt voor fietsers die van Westerlo terug 
naar Zoerle fietsen is de oversteek van Asberg naar 
Zoerleberg. Ook hier wil CD&V werk maken werk 
maken van een veilige oversteek.
Als middel om de woninginbraken in te dijken werd 

in de Sint-Barbarastraat, Vijfhuizenstraat, Vlasland 
en Begijnenland een Buurt-Informatie-Netwerk (BIN) 
opgericht. De BIN netwerken worden waar mogelijk 
nog uitgebreid. 

We hebben allemaal behoefte aan een plekje waar 
we ons goed voelen. Ook jonge gezinnen moeten in 
deze moeilijke tijden kunnen blijven uitzien naar een 
betaalbaar huis. CD&V bekommert zich om betaal-
baar en aangenaam wonen voor iedereen. We spelen 
al jaren in op nieuwe noden en behoeften. Ook in 
Zoerle-Parwijs, waar nieuwbouw en renovatie een 
hoge vlucht namen, moeten we de mogelijkheid cre-
eren om sociale bouwgronden en woningen te blijven 
realiseren zonder de groene en landbouwzones in 
het gedrang te brengen. Concreet denken we aan 
het verder benutten van de woonzones Patersbos en 
Vlasland.

Door de vele jonge gezinnen die in Zoerle-Parwijs 
komen wonen gaat de aandacht van CD&V al jaren 
naar een kindvriendelijk beleid. Dat uitte zich in het 
veiliger maken van de schoolomgeving van de vrije 
basisschool. Vier jaar geleden werd in Zoerle-Parwijs 
De Kinderclub, de voor- en naschoolse kinderopvang 
van de gemeente, helemaal gemoderniseerd. Een 
uitbreiding zit in de planning.

Het milieu speelt een belangrijke rol in een gezonde 
leefomgeving. Al jaren voeren we strijd tegen sluik-
storten en dat wil CDV blijven doen. Het gemeente-
personeel levert goed werk met een nette gemeente 
als resultaat. We promoten het gratis hakselen aan 
huis, greppels en waterlopen worden regelmatig ge-
ruimd en straatkolken gereinigd. CD&V wil dat blijven 
organiseren om wateroverlast te vermijden. CD&V wil 
dan ook in de toekomst Zoerle met bloemen blij-
ven opfleuren, de veegmachine efficiënt inzetten en 
zwerfvuilruimers op pad sturen.
Zoerle kan ook meegenieten van de herinrichting van 
Beeltjens en Kwarekken die werden omgetoverd tot 
een gevarieerd groengebied. Gevarieerd in natuur 
maar ook in gebruikers. Nooit kwamen er zoveel 
wandelaars, joggers, fietsers en ruiters zich in de 
Beeltjens en Kwarekken ontspannen.

Het buurtleven ligt CD&V na aan het hart en we steu-
nen het daarom voluit. Ook het verenigingsleven is 
een belangrijke factor bij het zich goed voelen. Jon-
geren en volwassenen zoeken elkaar op in sport en 
cultuur. Zo is het petanqueterrein aan de oude jon-
gensschool één van de realisaties. Bovendien is met 
De Zoerla in eigen dorp het gevarieerd cultuuraanbod 
gemakkelijk en tegen betaalbare prijzen toegankelijk. 
CD&V wil de aandacht voor het verenigingsleven en 
het cultuuraanbod in de komende jaren nog uitbrei-
den en verfijnen. 
Alle verenigingen zijn het cement van de samenleving. 
Daarom wil CD&V de steun aan de verenigingen be-
houden, hen materiaal ter beschikking stellen en hel-
pen zoeken naar een geschikt lokaal of bergruimten. 

Ook bejaarden en hulpbehoevenden moeten zich 
thuis voelen in Zoerle-Parwijs. Ons goed werkend 
OCMW kan op een gemeentelijke steun blijven re-
kenen. We kijken uit naar de ingebruikname van het 
nieuwe rusthuis in Westerlo-centrum en er worden 
initiatieven genomen voor aangepaste voorzieningen 
ten behoeve van de ouderen. CD&V vindt thuiszorg 
nog altijd prioritair omdat het de bejaarden toelaat 
om zo lang mogelijk in hun eigen dorp te blijven 
wonen. Mobiliteitsondersteuning voor ouderen en 
hulpbehoevenden krijgt ook in de komende jaren 
onze volle aandacht.

Geslaagde dorpskernhernieuwing

Fietspad Jaak Lemmenslaan

Uitbreiding aanbod Zoerla
Steun aan verenigingen

Aangenaam wonen in een fleurig dorp

 Investeren in (thuis)zorg

Goed georganiseerde kinderopvang
Kindvriendelijk beleid



1 BELLENS Peter

2 giELiS TiNE

3 WELTERS Kristof

4 VAN MECHELEN Ann

5 VAN DE PERRE guy

6 APPELTANS-JANNSEN Anne

7 VAN OLMEN Mien
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3 Kristof Welters
33 jaar
Leerkracht

6 Frank Verlooy
45 jaar
Logistiek sectiebeheerder

7 Kathleen Mathieu
40 jaar
Verpleegkundige

15 Carine Van De Sande
50 jaar
Huisvrouw

8 Wim Daems
45 jaar
Bediende

1 VAN HIRTUM Guy

2 BELMANS Evelien

3 VERREZEN Filip

4 WELTERS Kristof

5 VAN CALSTER Winny

6 VERLOOY Frank

7 MATHIEU Kathleen

8 DAEMS Wim

9 VAN DEN BRANDE Helga

10 VAN MENSEL Jan

11 WUYTS Tinne

12 DE gROOT Marjan

13 MiCHiELS Jan

14 VERBRAECKEN Harri

15 VAN DE SANDE Carine

16 VERBOVEN Kelly

17 VERACHTERT Rene

18 KEMPENAERS Staf

19 VAN LEUFFELEN isabel

20 EYCKMANS Vic

21 OOMS Elke

22 VAN ROOY Carina

23 LODEWYCKX Han

24 CARENS Philip

25 VAN MOL Carine

26 THYS Lowie

27 PLETTiNX Harry
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