
VAN HIRTUM GUY1

TOPS LAURA2

VERREZEN FILIP3

CLAES WILLEM4

VERBOVEN KELLY5

BELMANS EVELIEN6

WELTERS KRISTOF7

VAN CALSTER WINNY8

HELSEN PAUL9

DAMS WIM10

MICHIELS MARIE11

VERMEULEN RUBEN12

VERBRAECKEN HARRI13

WUYTS TINNE14

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: Hilde Peetermans

ONZE KANDIDAAT-GEMEENTERAADSLEDEN

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

De gemeente Westerlo scoort erg hoog in tevreden-
heidsonderzoeken. Vorig jaar noemde de krant Het 
Nieuwsblad Westerlo een vijfsterrengemeente op het 
vlak van goed wonen. En van de Vlaamse overheid 
kreeg de gemeente in het voorjaar zeer goede punten 
op basis van de ‘Gemeentemonitor’, een grootschalig  
onderzoek met cijfers over de maatschappelijke om-
geving en de interne organisatie van lokale besturen.
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WESTERLO

Lees verder



STERKE DORPEN,
WARME GEMEENTE

Tevens werd in dit onderzoek gepeild naar 
de tevredenheid van de inwoners over 
en in hun gemeente. Van de 308 Vlaamse  
gemeenten staat Westerlo maar liefst op de 
zevende plaats! Slechts zes andere en veel 
kleinere gemeenten scoren iets beter. Van 
de grotere gemeenten met meer dan 20 000  
inwoners is Westerlo veruit de ‘gelukkig-
ste gemeente’ van Vlaanderen. Op dit  
uitstekende rapport mogen inwoners,  
personeel en bestuurders van de gemeente en 
het OCMW best fier zijn, zegt Guy Van Hirtum,  
burgemeester van Westerlo.

“Deze grote tevredenheid heeft veel te maken 
met de ‘sterkte’ van onze zeven dorpen. Dorpen 
waar het aangenaam en gezond wonen is, waar 
de mensen elkaar nog kennen en zich veilig  
voelen, met scholen onder de kerktoren,  
nabijheid van winkels en veel groen, met   
kindvriendelijke en warme buurten” weet Guy 
Van Hirtum.

Een ‘tevreden gemeente’ is ook een ‘warme  
gemeente’ waar alle inwoners zich thuis                          
voelen met bloeiende verenigingen en levendige 
buurten. Succesvolle gemeentelijke initiatieven  
zoals ‘Westerlo op stap’ en de zomerse dorps-
wandelingen versterken de grote verbonden-
heid en samenhorigheid van onze inwoners.

“Als burgemeester ben ik daar best trots op.”, 
zegt Guy Van Hirtum. “Bovendien motiveert 
dit mij enorm om mij bij een herverkiezing  
opnieuw voor zes jaar voluit in te zetten voor onze  
prachtige gemeente.” 

Guy Van Hirtum
Burgemeester Westerlo

Evelien Belmans - Maurice Van Hemelen
Nancy Verhaegen - Lowie Thys - Annelien Beheydt   

Lief Plettinx-Van Dingenen - Stefanie Janssens
Kristof Welters - Laura Tops

WESTERLO-CENTRUM

HEULTJE

“Ik wandel veel en graag 
met mijn kinderen en 

honden. In Westerlo kan 
dat nog.”

“Westerlo mag trots zijn 
op zijn sportieve imago. Ik 
bedoel daar niet enkel alle 

voetbalclubs mee, maar ook 
Sporta, het zwembad, de
tennis- en fietsclubs en ik 

weet niet welke er nog 
allemaal zijn.”

“Westerlo organiseert 
toffe evenementen 

in de zomer.”

“Mijn kinderen kunnen 
dichtbij naar een goede 
school gaan. Dat vind ik 

heel erg belangrijk.”

DE INWONERS VAN 
WESTERLO 

AAN HET WOORD

Wim Dams - Winny Van Calster - Paul HelsenKelly Verboven - Niels Van Houdt - Ann Van Gelder

Guy Van Hirtum - Tinne Wuyts - Ruben Vermeulen
Marie Michiels - Harri Verbraecken

OOSTERWIJK VOORTKAPEL

OEVELTONGERLO

ZOERLE-PARWIJS

Filip Verrezen - Susy Janssens
Hans Van Lommel - Marleen Nevelsteen

Willem Claes - Isabelle Peeters - Clyde Tai-Apin 

“Westerlo organiseert 
toffe evenementen 

in de zomer.”

“Je kan hier veilig 
fietsen en er zijn heel wat 
leuke plaatsen om uit te 

rusten.”

“Het is fijn als je bij de 
gemeente terecht kan als 

je vereniging iets wil 
organiseren.”

“Omdat hier nog een echt 
dorpsleven bestaat en 
iedereen elkaar kent.”


