
burgemeester Guy Van  
Hirtum trekt CD&V-lijst

In dit laatste nummer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober hebben we een gesprek met de nummer 1 in de We-
stelse politiek: burgemeester Guy Van Hirtum. Tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2006 behaalde CD&V een over-
donderende meerderheid van 18 op 27 zetels. Een ruim aandeel 
in dat succes had Guy Van Hirtum met een monsterscore van 
meer dan 4300 voorkeurstemmen. Guy Van Hirtum zal ook nu 
weer de CD&V-lijst in Westerlo aanvoeren. Indien de kiezer dat 
wil is hij, naar eigen zeggen, opnieuw bereid om aan het roer te 
staan van de gemeente.

westerlo.cdenv.be
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Burgemeester Guy Van Hirtum 
trekt CD&V-lijst

Terugblikkend op de (grotendeels) voorbije 
bestuursperiode, wat is jou het meest 
bijgebleven?
Guy Van Hirtum: Voor mezelf  is het niet 
de gemakkelijkste periode geweest. In de 
nasleep van de affaire naar aanleiding van 
het wegvoeren van gronden heeft mijn 
benoeming langer op zich laten wachten 
dan werd verhoopt. Het was dan ook een 
opluchting en een vorm van eerherstel dat 
minister Bourgeois me tot burgemeester 
heeft benoemd. Er werd door ons bestuur 
de voorbije jaren toch ook één en ander 
gerealiseerd waarop we fier mogen zijn. 
Naast een aantal nieuwe grote projecten 
hebben we geprobeerd om wat er is goed 
te onderhouden.  Onze aandacht gaat ook 
naar de samenhorigheid in de gemeente. Ik 
blik dan ook tevreden terug op initiatieven 
als Westerlo op stap dat om de twee jaar 
1500 mensen op de been brengt. We kun-
nen ook nog nagenieten van het open-
luchtspektakel De Merodes.

Maak eens in het kort de balans op van het 
beleid van de CD&V-meerderheid in de 
afgelopen jaren, vooral gefocust op jouw 
bevoegdheidsdomeinen: algemeen beleid 
en veiligheid?
Guy Van Hirtum: Door de ingebruikname 
van het nieuwe veiligheidscentrum kunnen 
we onze politie en brandweer in de beste 
omstandigheden huisvesten en dat vertaalt 
zich ook in een betere dienstverlening. Ons 
beleid heeft zwaar ingezet op de veiligheid 
van de mensen en dat werpt zijn vruch-
ten af. De zwarte punten in de gemeente, 
wat verkeersongevallen betreft, werden 
aangepakt door onder meer het plaatsen 
van flitspalen. Zowel op het vlak van het 
terugdringen van de woninginbraken, 

vandalisme en verkeersongevallen kunnen 
we goede cijfers voorleggen. Meer dan ooit 
kunnen we uitpakken met het predikaat 
Parel der Kempen een gemeente waar 
het goed is om te werken, te wonen en te 
ontspannen. . 

Waarop legt CD&V in zijn programma 
voor de komende jaren het accent? Ik 
neem aan dat de bouw van het nieuwe 
zwembad de grootste investering wordt?
Guy Van Hirtum: Ik ben tevreden dat we 
wellicht nog dit jaar met de bouw van het 
nieuwe zwembad achter het gemeentehuis 
kunnen starten. Het complex bestaat uit 
een 25-meterbad, een doelgroepenbad en 
een peuterbad met daarnaast nog een grote 
polyvalente ruimte. Het zwembad in Ton-
gerlo mogen we blijven gebruiken tot het 
nieuwe zwembad klaar is. De bouw ervan 
gebeurt in samenwerking met de Vlaamse 
Overheid die voor 30% mee financiert. 
De exploïtatie komt wel ten laste van de 
gemeente. We vinden dat een sportieve 
gemeente als Westerlo niet zonder zwem-
bad kan. Dat de mensen tevreden zijn met 
de dienstverlening vinden we ook essentieel 
in ons beleid. Propere straten en pleinen 
horen daar ook bij. Vandaar dat we al enige 
tijd een speciale ploeg op pad sturen om 
zwerfvuil op te ruimen. Dat er heel wat so-
ciale voorzieningen zijn in onze gemeente 
is toch ook aan verdienste van CD&V en 
dat willen we zo houden. Onze verenigin-
gen willen we blijven helpen in hun zoek-
tocht naar goede huisvesting. De tennisclub 
in Oevel is een mooi voorbeeld van wat 
een renteloze lening mogelijk maakt.  

In de pers lees je dat vele gemeenten na 
de verkiezingen hun belastingen zullen 

moeten verhogen. Staat ons dat ook te 
wachten?
Guy Van Hirtum: Bij een recente doorlich-
ting van het gemeentelijk financieel beleid 
krijgt Westerlo een zeer goede score van 
8 op 10. De conclusie was dat Westerlo 
boekhoudkundig goed in orde is. Met onze 
7% aanvullende personenbelasting en 1100 
opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing zitten we serieus onder het Vlaamse 
gemiddelde, zeker als we die belastings-
voeten vergelijken met gemeenten van 
onze grootte. Dat beleid willen we ook na 
2012 verder zetten als we het vertrouwen 
krijgen van de kiezer. We hebben altijd een 
voorzichtig financieel beleid gevoerd. Door 
inventief  te zijn en een beroep te doen op 
subsidies hebben we nog wat reserves kun-
nen aan leggen.

Hoe groot schat je de kans in dat CD&V 
in Westerlo het beleid zal kunnen verder 
zetten? Of nog waarom zou de Westelnaar 
voor CD&V stemmen?
Guy Van Hirtum: CD&V is al 24 jaar op 
rij aan het bewind in Westerlo. Dat houdt 
in dat onze mandatarissen veel bestuur-
servaring hebben opgedaan. Het is toch 
belangrijk dat een gemeente met bijna 
25.000 inwoners met kennis van zaken 
wordt geleid. Ook de voorbije zes jaar is 
er goed en eendrachtig samengewerkt in 
de CD&V-meerderheid. We beschikken 
over mandatarissen die dicht bij de mensen 
staan en die actief  zijn in het verenigings-
leven in de zeven dorpen. We hopen dat 
velen het beleid, dat CD&V al die jaren 
heeft gevoerd, zullen waarderen en dat het 
kan worden verder gezet. 

Jos De Groot

Hoewel advocaat Guy Van Hirtum (53) al 16 jaar de burgemees-
terssjerp draagt is hij nog steeds even gedreven. Een burgemees-
ter onder de mensen die met hen meeleeft in goede en kwade 
dagen. Om zich volop op zijn werk in Westerlo te kunnen concen-
treren heeft hij dan ook altijd bedankt voor een politiek mandaat 
in bijvoorbeeld Bussel. 
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Het schepencollege bestaat uit burgemees-
ter-voorzitter Guy Van Hirtum en de sche-
penen Filip Verrezen (Financiën en Milieu), 
Jan Michiels (Openbare Werken), Roger 
Vrindts (Ruimtelijke Ordening en Gebou-
wen), Maurice Van Hemelen (Personeel 
en Onderwijs), Kelly Verboven (Cultuur), 
Carine Van de Sande (Sport en Jeugd) en 
Harry Plettinx (OCMW-voorzitter). 

De CD&V-raadsleden zijn Kristof  Welters 

(fractieleider), Tinne Wuyts, Esther Engels, 
Louis Thys, Frank Verlooy, Isabel Van 
Leuffelen, René Verachtert, Kathleen 
Theys, Kris Van Dael en Harri Verbraec-
ken.
De lijst van belangrijke realisaties en de 
bereikte doelstellingen in de voorbije legis-
latuur mag best bezien worden. We wagen 
ons aan een kleine opsomming: bouw en 
ingebruikname van het veiligheidscentrum 
voor politie en brandweer, herinrichting 
van de markt en aanpalende straten in het 
Centrum, bouw van een containerpark 
en overdracht aan de IOK, bouw van een 
zorgcentrum door het OCMW aan de Ver-

lorenkost, uitbouw van het Merodeproject 
in Beeltjens en Kwarekken en vernieuwing 
van de speeltuin aan het Boswachtershuis, 
renovatie van scholen en kinderopvang, 
moderniseringswerkzaamheden aan 
wegdekken, fietspaden en voetpaden in 
verscheidene straten, uitbreiding van het 
rioleringsnet en de dagelijkse zorg voor 
propere straten en pleinen en verzorgde 
plantsoenen. De aannemer voor de bouw 
van een nieuw zwembad, naast de sporthal, 
zal over enkele maanden worden aange-
duid en de werkzaamheden zullen nog dit 
jaar starten. 

Jos De Groot

CD&V beschikt over ruime meerderheid

Met 18 op de 27 verkozenen 
beschikt CD&V in Westerlo over 
een ruime meerderheid. 
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Ivan Van den Bergh
(ivan.vandenbergh@telenet.be)
www.westerlo.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Herinrichting Beeltjens en Kwarekken

Oorspronkelijk waren de Kwarekken 
vengebied en was de Beeltjens loof-
bos. Door de tijd werden er echter 
andere aanplantingen aangebracht die 
de variatie en dus de pracht van deze 

omgeving teniet deden. Vandaar het 
herinrichtingsproject dat zowel de 
recreatieve als de natuurlijke waarde van 
dit domein verbetert. Hiertoe werden 
uitheemse planten verwijderd, open 
plaatsen hersteld en wandel-, fiets- en 
ruiterpaden verbeterd. Ook de voetgan-
gersbrug, die een verbinding tot stand 
brengt tussen Beeltjens en Kwarekken, 
werd aangebracht. 

Voor ieder wat wils, andersvaliden 
inbegrepen. Op vraag en met inspraak 
van rolstoelgebruikers werd er vanaf  
Sporta een traject uitgewerkt van meer 
dan 7 kilometer langs het Boswachters-
huis naar de Ster en de oversteekplaats 
aan de Asberghoeve (op vraag van de 
rolstoelgebruikers niet over de Asberg 
zelf). Voor de realisatie van dit traject 

werd het stuk van de Lange Dreef  tus-
sen Ster en Asberg, wegens te drassig 
voor rolstoelen, verhard met gestabili-
seerd porfier. Dit natuurlijk materiaal 
heeft geen invloed op fauna noch flora 
en ondergaat na verloop van tijd een 
natuurlijke verkleuring waardoor het zal 
opgaan in de omgeving.

Nadat Groen, NVA/Groep Eenheid 
en VLD op de gemeenteraad van 15 
december 2008 deze herinrichting, tot 
in detail, mee hebben goedgekeurd is 
hun kritiek niet enkel meer dan verwon-
derlijk maar ook onterecht. De natuur 
werd hersteld en het aantal bezoekers 
aan Beeltjens en Kwarekken is de laat-
ste maanden sterk toegenomen.

Rond de tijd van het verschij-
nen van dit nummer zullen de 
werken voor de herinrichting 
van ons natuurpatrimonium 
beëindigd zijn. Deze werken 
werden uitgevoerd door de 
Vlaamse Landmaatschappij in 
samenwerking met ondermeer 
de gemeente. De plannen van 
deze herinrichting werden, as-
bergbrug en verharde pad voor 
rolstoelgebruikers inclusief, 
door meerderheid en oppositie 
unaniem goedgekeurd.


