
LIEF PLETTINX-VAN DINGENEN - KRISTOF WELTERS
STEFANIE JANSSENS - LAURA TOPS

VAN HIRTUM
Guy1

TOPS 
Laura2

VERREZEN
Filip3

CLAES
Willem

4

VERBOVEN
Kelly5

BELMANS
Evelien

6

WELTERS
Kristof7

VAN CALSTER
Winny8

HELSEN
Paul9

DAMS
Wim10

MICHIELS
Marie11

VERMEULEN
Ruben

12

VERBRAECKEN 
Harri13

WUYTS
Tinne

14

PEETERS
Isabelle16

JANSSENS
Stefanie17

PLETTINX-VAN DINGENEN
Lief18

VAN GELDER
Ann19

VAN HOUDT
Niels20

NEVELSTEEN
Marleen21

VAN LOMMEL
Hans22

JANSSENS 
Susy23

VERHAEGEN
Nancy24

BEHEYDT
Annelien25

THYS
Lowie26

VAN HEMELEN
Maurice27

TAI-APIN
Clyde15

Colofon:
 Wenst u geïnformeerd te blijven over de activiteiten van 

CD&V Westerlo? Stuur dan een mailtje naar
ivan.vandenbergh@telenet.be

Uw nationale contactpersoon: 
 tom@cdenv.be

Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Volg ons: 
 @cdenvwesterlo
 @cdenvwesterlo
 @cdenvwesterlo

 Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

 Foto’s: Marcel Ven & Hilde Peetermans

ONZE KANDIDAAT-GEMEENTERAADSLEDEN

TIP: Je kan op meerdere kandidaten 
op dezelfde lijst stemmen!
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STERKE DORPEN, 
WARME GEMEENTE

“Elk dorp heeft zijn geschiedenis, identiteit,  
eigenheden en verhalen. CD&V wil dat bewaren 
en tegelijk Heultje een veelbelovende toekomst 
bieden. Een dorp waar je graag blijft thuiskomen, 
daar willen wij werk van maken.”

UW 
THUISPLOEG 
VOOR 
HEULTJE

Lijst nr. 3



Kerkhof
Er wordt gedacht om een luifel of een  
andere oplossing te voorzien op het kerk-
hof van Heultje om op een waardige ma-
nier afscheid te kunnen nemen van onze 
dierbaren. Ook de beveiliging van het 
kerkhof verdient de nodige aandacht. De 
mobiele camera die de gemeente besteld 
heeft, kan hier ook zijn nut bewijzen.

Mooi dorpsplein
Het beschermde dorpsplein van Heultje 
behoort tot de mooiste van de Kempen. 
Nu het beheersplan dat de gemeente van  
Erfgoed Brussel moest opstellen bijna klaar 
is, kunnen de beelden op het dorpsplein de 
volgende jaren eindelijk gerenoveerd wor-
den.

Ondersteunen van 
verenigingen
In Heultje zijn er heel wat verenigingen  
actief. Die zorgen ervoor dat ons dorp 
bruist. De Merodezaal, uitgebaat en  
onderhouden door de gemeente, wordt 
erg intensief benut. Verenigingen zoals 
Chiro en de fanfare konden de voorbije 
jaren, maar ook in de toekomst, rekenen 
op een gemeentelijke renteloze lening en 
de nodige logistieke ondersteuning voor 
de bouw of renovatie van hun lokalen. De 
gratis opslagruimte in Kamp A, het gratis 
feestmateriaal, de gratis publicaties, enz.: 
het wordt door vereningen graag gebruikt. 
De vraag van verenigingen naar gratis  
WIFI-netwerken wordt graag ingewilligd.

Riolerings- en 
wegenwerken
De subsidies voor de grote riolerings-
werkzaamheden in Achterheide, August 
Cannaertsstraat en zijstraten zijn na ja-
renlang wachten recent toegekend. De 
eerste voorbereidende werkzaamheden 
zijn bezig, de bewoners zijn reeds geïnfor-
meerd. Volgend jaar zullen twee bewoners- 
vergaderingen georganiseerd worden om 
deze grote werken toe te lichten. De kost-
prijs bedraagt meer dan vier miljoen euro. 
Ook de Sint-Annekestraat en Maaldonk 
krijgen volgend jaar riolering. CD&V hoopt 
dat Vlaamse subsidies nu ook eindelijk 
zullen volgen voor rioleringswerken in de 
Hulshoutsesteenweg, Heiweg en Stippel-
berg. Ook een stelselmatig onderhoud 
van de grachten om overal tot een goede  
waterhuishouding te komen is belangrijk.

Wonen
Een dorp kan maar leefbaar blijven als 
er plaats is om te wonen. De voormalige  
voetbalterreinen van KFC Heultje zijn 
bouwgrond in eigendom van het OCMW. 
Deze gronden bieden de gemeente een 
unieke kans om een innovatief woonpro-
ject te ontwikkelen: een doordachte mix 
van seniorenwoningen, gezinswoningen 
en nieuwe woonvormen met aandacht 
voor de nodige open ruimte en voldoende 
groen. Dit project, dat we in fasen willen 
realiseren, moet een voorbeeld worden 
van hoe een dorp aan kernversterking kan 
doen. Een fiets- en voetpad zal dit gebied 
met het centrum van Heultje verbinden.

Om onze senioren in hun eigen dorp 
te kunnen laten wonen wil CD&V hun  
sociale netwerken versterken en werken 
aan zorgzame buurten door het opzet-
ten van buurtzorgnetwerken. Het project 
‘Buurten in het Dorp’ dat het OCMW op-
startte gaat na hoe we het best senioren 
kunnen ondersteunen, thuis in eigen buurt.

Onderwijs en 
kinderopvang
Na jarenlange onderhandelingen met de 
parochie heeft de gemeente de site van de 
kleuterschool in handen gekregen. Tijd dus 
om eindelijk de nodige investeringen te 
kunnen doen. Er wordt een mooie nieuwe 
kinderopvang gebouwd en ook de school 
wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid. 
De nieuwe speelplaats is al klaar.

Nieuwe school en kinderopvang

SURF VOOR HET VOLLEDIGE  
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 

CD&V WESTERLO NAAR:
WWW.WESTERLO.CDENV.BE

Verkeer
CD&V blijft oog hebben voor een verkeers-
veilige gemeente. Ook in Heultje werden 
op verschillende plaatsen verbeteringen 
aangebracht zodat vooral de zwakke weg-
gebruiker zich veiliger voelt. De school- 
omgeving heeft veel aandacht gekregen.

CD&V wil de oversteekplaatsen aan de kerk 
aanpassen zodat fietsers ten noorden van 
de Gevaertlaan beter de school kunnen 
bereiken. Het aanleggen van een fietsover-
steekplaats aan de kerk is hiervoor een  
oplossing. Voor het verplaatsen van de 
haag aan de kerk heeft Erfgoed Brussel  
(Heultje is een beschermd dorpsgezicht)  
toestemming gegeven. In de winter wordt 
deze haag naar achter verplaatst.

De vrachtwagenproblematiek is voor ve-
len een doorn in het oog, ook voor CD&V. 
De oplossing blijft een evenwichtige en 
eerlijke verdeling van het vrachtverkeer 
over de verschillende buurgemeenten 
met aanduiding van de routes om van en 
naar het industrieterrein te rijden. CD&V 
nodigde de gouverneur uit. Zij kwam 
naar onze gemeente en zal de coördinatie 
op zich nemen voor de opmaak van een  
Mobiliteitsplan voor de Zuiderkempen en 
het Hageland met verplichte deelname 
van alle omliggende gemeenten.  Dit plan 
vormt dan de basis voor een dwingende 
verkeersafwikkeling in de regio. In afwach-
ting hiervan moet er over gewaakt worden 
dat op de industriezone Heultje-Hulshout 
zo weinig mogelijk bijkomend vrachtver-
keer wordt gegenereerd bij aanvragen tot 
uitbreiding of nieuwe invulling.


