
FILIP VERREZEN - SUSY JANSSENS
MARLEEN NEVELSTEEN - HANS VAN LOMMEL

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 Oevel een veelbelovende toekomst 
bieden. Een dorp waar je graag blijft thuiskomen, 
daar willen wij werk van maken.”
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Lijst nr. 3



Ondersteunen van 
verenigingen
De Oevelse CD&V-kandidaten hebben al 
jaren nauwe contacten met vele Oevelse 
verenigingen en zijn altijd erg actief ge-
weest. We willen ons hiervoor blijven in-
zetten. Dankzij CD&V konden de chiroloka-
len verder uitgebreid worden en ontstond 
er een mooi samengaan met de naastge-
legen kleuterschool. Het rode kruis en de 
fotoclub dienden wegens de bouw van de 
school een andere locatie te krijgen, en 
ook dit werd opgelost door de inzet vanuit 
CD&V. Daarnaast werd er een bijkomend 
perceel aangekocht waarop Blauwvoet Oe-
vel enkele jeugdterreintjes kon aanleggen. 
Wij moeten de verenigingen waar mogelijk 
kunnen bijstaan bij het vinden en uitbou-
wen van hun uitvalsbasis. Hierbij kunnen 
ze indien gewenst een beroep doen op een 
renteloze lening van de gemeente. 

Gemeentelijk onderwijs 
en kinderopvang
Dankzij CD&V werd er in Oevel een prach-
tige school gebouwd waarin alle kinderen 
van Oevel samen ondergebracht werden, 
zowel de kleuters als de ganse lagere 
school. Aansluitend realiseerden we een 
prachtige voor- en naschoolse kinderop-
vang en werd het nabijgelegen kinder-
dagverblijf verder uitgebouwd. Dit alles in 
een verkeersveilige omgeving. De school 
heeft momenteel nog nood aan bijkomen-
de overdekte fietsenstallingen. Deze nood 
willen we gepast oplossen.

SURF VOOR HET VOLLEDIGE  
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 

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

Sociale woningbouw
Ook in Oevel werd er de voorbije jaren veel 
geïnvesteerd in sociale woningen. Denk 
hierbij maar aan de nieuwe woningen in 
de wijk Nieuwland, Joris Van Geelstraat 
en de Toekomststraat. Voldoende sociale  
woningen is voor CD&V steeds een prioriteit 
geweest en hiervoor willen we samen met 
de huisvestingsmaatschappijen blijven  
ijveren.

Minder hinder
We hebben een prachtig dorp en moeten 
niet ver om ons met de fiets of te voet re-
creatief te vermaken zoals bijvoorbeeld in 
het bosgebied Teunenberg/Nieuwe Hoeve. 
De autosnelweg E313 is soms wel storend 
om rustig te kunnen vertoeven in de Oevel-
se bossen. CD&V had het idee om samen 
met de wegbeheerder (Vlaams gewest) en 
de bosgroep Zuiderkempen een talud aan 
te leggen om op die manier het verkeersge-
luid te verminderen in de bossen. Vlakbij, 
in de Mechelsestraat, zoeken we naar al-
ternatieven om de hinder van de betonnen 
“varkensruggen” tussen het fietspad en de 
rijweg weg te werken.

Verkeer
Het fietspad in de Nijverheidsstraat zou 
veiliger moeten gemaakt worden om de 
vele fietsers (studenten, werkenden, kerk-
hofbezoekers,…) een geruster gevoel te 
geven. Aquafin moet in de Nijverheids-
straat zorgen voor een goede afwatering 
van het geloosde water en dient hiervoor 
nog initiatieven te nemen. Het naastgele-
gen fietspad kan dan met subsidies ver-
beterd worden; veiliger, comfortabeler en 
mooier. Daarnaast willen we in het ganse 
dorp de trage wegen (kleine verbindings-
weggetjes) die nu nog in gebruik zijn, nog 
beter onderhouden, beter bekend maken 
en promoten om te laten gebruiken door 
jong en oud. Ook de oversteekplaatsen 
in ons dorp verdienen nog bijkomende 
aandacht om de veiligheid ervan nog te  
verhogen.

Oevel, een sterk dorp
CD&V wil dat Oevel een levendig dorp 
blijft! Dankzij allerlei initiatieven zoals de 
dorpsbarbecue, dorpsontbijt, wandelin-
gen, allerlei activiteiten van vele verenigin-
gen, hebben we echt een aangenaam dorp 
om in te leven. De buurtwerkingen willen 
we nog extra stimuleren zodat mensen 
mekaar niet alleen kennen via sociale me-
dia, maar echt contact blijven houden met 
elkaar.

Voor een sterk dorp in een warme gemeen-
te is goed bestuur belangrijk. Het mag ple-
zant zijn, er moet gefeest worden, er mag 
een glaasje gedronken worden, maar als 
we er moeten staan om verantwoorde-
lijkheid op te nemen en de handen uit de 
mouwen te steken, kan je ook steeds re-
kenen op uw CD&V-kandidaten. Met een 
luisterend oor proberen we aanspreekbaar 
te zijn voor iedereen en indien mogelijk ge-
volg te geven aan de verzuchtingen die er 
zijn.

Slachthuis
CD&V Westerlo had liever geen slachthuis 
in Oevel, geen enkel dorp zit daarop te 
wachten. We hebben in de dossierafhan-
deling dan ook nooit een positief advies 
gegeven. De locatie is immers ongeschikt: 
pal naast het kerkhof en vlak bij de dorps-
kern. Daarenboven was en is de ruimte 
waarop gebouwd werd, te klein om de 
best beschikbare technieken (BBT) te kun-
nen gebruiken om geurhinder volledig uit 
te sluiten of tot het absolute minimum te 
beperken. Ook de waterafvoer is proble-
matisch. Er loopt momenteel nog steeds 
een beroepsprocedure over de milieuver-
gunning ná een uitspraak van de Raad van 
State waarin de gemeente en de actievoer-
ders gelijk hebben kregen. De beslissing 
hierover wordt binnenkort verwacht. In-
dien het slachthuis toch open zou kunnen 
blijven, dient de gemeente alleszins zeer 
streng toe te kijken op het naleven van alle 
reglementering ter zake.


