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CD&V WESTERLO GAAT 
VOOR EEN OPGERUIMDE GEMEENTE 

Iedereen heeft er ondertussen al iets van 
gehoord of gemerkt: de actie ‘Westerlo, 
Opgeruimde Gemeente’ is van start 
gegaan. En het begrip ‘opge-ruim-d’ 
mag je ruim nemen. “Het is niet alleen 
een opruimactie, maar ook een sociaal 
en cultureel project” verduidelijkt CD&V 
burgemeester Guy Van Hirtum, de 
geestelijke vader van deze spraakmakende 
actie.  “Dit jaar zullen alle straten van onze 
gemeente flink onder handen worden 
genomen. Zo krijgen de plantsoenen, 
bermen, goten, verkeersborden en 
staatmeubilair een grote onderhoudsbeurt.  

We rekenen natuurlijk ook op de 
medewerking van onze inwoners om hun 

buurt mooi te houden. Zo zijn we op zoek 
naar straatverantwoordelijken. Dat zijn 
mensen met een speciaal oog voor al wat 
beter en veiliger kan in hun straat en voor 
hun buren en zo op een positieve manier 
bijdragen aan het welzijn van de buurt.                                                                             

Want ‘opgeruimd’ gaat ook over blije 
en opgewekte mensen die graag 
in hun gemeente wonen.  Met de 
zomerwandelingen die we organiseren in 
elk dorp, willen we benadrukken hoe mooi 
de Parel van de Kempen wel is met toffe 
dorpsgenoten.

Met de inzet van ons allemaal samen blijft 
onze gemeente een topgemeente.”

Bestuur CD&V WesterloFoto Marcel Ven

Burgemeester Guy Van Hirtum



CD&V Westerlo zorgt al jaren voor 
leven in de Westelse brouwerij! Het 
gratis feestmateriaal en de uitgebreide 
ondersteuning van de verenigingen 
zorgen daar mee voor. 

Vorig jaar pakte onze gemeente voor de 
eerste keer uit met een heus zomerpro-
gramma. Dat viel zo goed in de smaak dat 
we dit jaar terug tal van activiteiten orga-
niseren en zelfs nog een tandje bijsteken! 
“Meer dan twintig evenementen, gaande 
van de Foodmarkt, het Tapasfestival, de 
feestweekends Westerlo Bruist en Wester-
lo Parelt aan de toeristische dienst, tot de 
eerste Molenfeesten, krijgen uitgebreide 
steun van de gemeente of zijn eigen orga-
nisaties”, vertelt schepen Kristof Welters. 

Nieuw dit jaar is de mooie samenwerking 
tussen de middenstand en de cultuurraad 

LEVEN IN DE BROUWERIJ!
tijdens de Happy Shoppingdays van de We-
stelse braderij, waarbij tal van optredens 
door de cultuurraad worden geprogram-
meerd.  

Niet alleen onze eigen inwoners vinden vlot 
de weg naar al deze nieuwe activiteiten. 
“We vergeten soms dat Westerlo elk jaar 
bezocht wordt door duizenden toeristen”, 
gaat Kristof verder, “de toeristische dienst 
kan rekenen op vele vrijwilligers die alles in 
goede banen leiden. Westerlo is niet voor 
niets de Parel van de Kempen.”

Dit jaar zal ook het domein van de Bed-
dermolen meer dan ooit in de kijker staan. 
De molen zal in de zomer volledig gere-
noveerd zijn, met 80% subsidies van de 
Vlaamse Overheid. Meer en meer vereni-
gingen vinden trouwens de weg naar dit 
unieke domein voor hun organisaties. 

DE WESTELSE PAREL 
MOET BLIJVEN(D) SCHITTEREN!
CD&V Westerlo hecht al vele jaren enorm 
veel belang aan het onderhoud van onze 
groene, landelijke gemeente. Onze 400 
Westelse straten permanent piekfijn in orde 
houden is echter geen sinecure. Bovendien 
valt de piek van het groenonderhoud op 
dezelfde moment als de organisatie van 
talloze activiteiten in Westerlo en ook die 
zijn onmisbaar voor CD&V. 

“Om deze piek in de werklast ook 
draagbaar te maken werd beslist om na 
vele jaren opnieuw een beroep te doen 
op seizoenarbeiders: maar liefst 8 extra 
medewerkers komen de technische dienst 
van april tot oktober versterken in het kader 
van ‘Westerlo opgeruimde gemeente”, 
vertelt CD&V-schepen Tinne Wuyts. “Ook 

onder andere het uitlenen van (feest)
materiaal aan de Westelse verenigingen 
voor hun talloze zomeractiviteiten krijgt 
hierdoor nog meer dan voordien de nodige 
ondersteuning!”

 “CD&V rekent ook op de bereidwillige hulp 
van onze inwoners zelf want ‘Westerlo, 
opgeruimde gemeente’ stopt niet in 
oktober.”, gaat Tinne Wuyts verder.  “We 
zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die 
in hun eigen straat verantwoordelijkheid 
willen opnemen, zij kunnen zich melden 
via meldpunt@westerlo.be. Uiteraard mag 
iedere inwoner zich ook richten tot de 
CD&V-mandatarissen en -bestuursleden. 
Zo zorgen wij er samen voor dat Westerlo 
opgeruimd blijft!”.

CD&V-schepen Kristof Welters op het Foodfestival

CD&V-schepen Tinne Wuyts

CD&V Westerlo heeft altijd al belang 
gehecht aan en geïnvesteerd in 
kwaliteitsvol onderwijs in onze 
gemeente. Kijk maar naar de nieuwe 

school in Oevel. Ook in Heultje ligt de weg 
open voor investeringen nadat er eind 
vorig jaar een erfpachtovereenkomst 
werd gesloten met de parochie.

“En er is nog veel meer.”, stelt CD&V-
schepen Kelly Verboven. “De gemeenteraad 
besliste in oktober om een ontwerper 
aan te stellen voor het onderhoud van 
enkele belangrijke gebouwen, waaronder 
de scholen van Voortkapel en Heultje 
en de Kunstencampus (tekenschool en 
muziekschool) in Westerlo.”

Bovendien stopt het niet bij de scholen. Ook 
de polyvalente zaal in Voortkapel wordt 
niet vergeten en zal een grondige renovatie 
krijgen. De verenigingen van Voortkapel 
organiseren hier heel wat activiteiten en 
moeten uiteraard beroep kunnen blijven 

doen op een aangename en aangepaste 
infrastructuur. “Verenigingen zijn de motor 
van een warme samenleving,” benadrukt 
Kelly Verboven, “Zij zijn dé hoofdreden 
waarom CD&V Westerlo altijd in het 
verenigingsleven zal blijven investeren.”

CD&V wil ‘Westerlo, opgeruimde 
gemeente’ ook doordrukken in de 
culturele en toeristische activiteiten. De 
jaarlijks terugkerende publiekstrekkers 
in onze gemeente kunnen op onze steun 
en aandacht blijven rekenen. Denk maar 
aan de Tongelse Dorpsfeesten, de 48u van 
Oevel, de Zoelse feesten, de tweejaarlijkse 
uitstap ‘Westerlo op stap’ die ons dit jaar 
op 23 september naar Brugge brengt, en 
de vele andere festiviteiten die men in onze 
mooie gemeente organiseert. 

WESTERLO OPGERUIMD IN TOFFE SCHOLEN. 

CD&V-schepen Kelly Verboven

WESTEL VERZET BERGEN WERK.
“De actie ‘Westerlo, opgeruimde gemeente’ 
kan op vele manieren worden ingevuld 
maar de rondgang in de gemeente, zal 
veruit het meest in het oog springen.”, steekt 
CD&V-schepen Filip Verrezen van wal. “Het 
gemeentepersoneel zal tijdens de actie in 
elke straat van de gemeente langskomen 
en kleine, maar soms storende, problemen 
verhelpen. Denk maar aan het opruimen 
van zwerfvuil, vegen van goten en 
verhardingen, verwijderen van onkruid, 
rechtzetten van palen, vervangen van 
vervaagde of beschadigde verkeersborden, 
wieden van plantsoenen, poetsen van 
distributiekasten en straatmeubilair en 
ga zo maar door. Ondertussen werden er 
al heel wat straten aangepakt en dit zal 
doorgaan tot oktober.

Uiteraard kunnen niet alle mankementen 
snel worden opgelost. De grotere 
problemen worden geregistreerd en, 
naargelang de ernst, grootte en kostprijs, 
later verholpen. Er werd hiervoor een 
duidelijke planning opgemaakt met de 
technische dienst van de gemeente.  

Filip Verrezen: “De gemeente zal ook grote 
asfalteringswerken en betonherstellingen 

laten uitvoeren aan de rijwegen.  Verder 
worden vele meters voet- en fietspad 
vernieuwd of verbeterd. Dit is al meer dan 
25 jaar een actiepunt van CD&V en wij zullen 
ons blijven inzetten voor de voetgangers en 
fietsers zodat ook zij veilig en comfortabel 
ter plaatse kunnen geraken.”

Wat iedereen alvast heeft kunnen merken 
is dat Westel Info werd ‘opgeruimd’. In 
januari kreeg het zeer gewaardeerde 
infoblad immers een volledig nieuwe jasje! 

CD&V-schepen Filip Verrezen

Gemeentearbeiders aan het werk 

op het kerkhof in Heultje

“Je merkt het: CD&V Westerlo 
blijft er mee voor zorgen dat 
onze gemeente leeft, parelt en 
bruist!” besluit Kristof Welters. 

Een moeilijke bocht voor rolstoelen en kinderwagens op het Riet in Westerlo-centrum kreeg bescherming



COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of 
heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Ivan.vandenbergh@telenet
www.westerlo.cdenv.be
Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenvwesterlo
Volg ons op Twitter
@CDVWesterlo
Uw nationale contactpersoon
tom@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
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Kiezen voor de fiets is kiezen voor 
beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid 
en de mogelijkheid om vlot contact te 
leggen. Geen enkel ander vervoersmiddel 
combineert zoveel voordelen. Om deze 
redenen wil CD&V de fiets de plaats geven 
waarop hij recht heeft: als koning van de 
weg. Geen wollig verhaal voor Ivan Van den 
Bergh, communicatieverantwoordelijke 
van CD&V Westerlo, die enkele 10-tallen 
keren per jaar naar zijn werk in Brussel 
fietst. 

Bovendien zal Ivan, net zoals vorig jaar, 
ook dit jaar, samen met CD&V, deelnemen 
aan de 1.000 km voor Kom op Tegen 

CD&V-CAMPAGNE ‘FIETS IS KONING’: 
WESTERLO IN 1.000KM VOOR KOM OP TEGEN KANKER

Net zoals in de gemeente zit men ook niet 
stil bij het OCMW. Zo is dankzij de bouw van 
het nieuwe woonzorgcentrum de wachtlijst 
sterk teruggedrongen. Deze te lange 
wachtlijst, die er mee toe geleid heeft dat 
CD&V Westerlo zijn schouders heeft gezet 
onder de bouw van een nieuw rusthuis, 
bedroeg meer dan 50 personen voor de 
opening van het WZC Parel der Kempen. 
Vandaag is deze wachtlijst beperkt tot een 
10-tal en wordt er voor elke binnenkomende 
aanvraag een oplossing gevonden ten 
laatste na een paar maanden. Verder 
werden recent ook de seniorenwoningen 
op de Kaaibeeksedijk in gebruik genomen. 
In deze seniorenwoningen wonen 
zorgbehoevende Westerlonaren die nog 
zelfstandig kunnen wonen. Daarbij kunnen 
ze beroep doen op het woonzorgcentrum 
en het Lokaal dienstencentrum TerHarte 
die zich op minder dan 100 meter bevinden.

OOK HET OCMW DOET MEE!

Kanker. Op vrijdag 26 mei kan iedereen 
voor hem supporteren als de deelnemers 
van de 1.000 km de rit Mechelen – Bocholt 
- Mechelen fietsen, een etappe die langs 
Westerlo gaat. Steunen kan uiteraard ook: 
http://www.1000km.be/team/cdv

CD&V OCMW-raadsleden vlnr: Harri Verbraecken, Harry Plettinx, Kathleen Mathieu, 

Isabel Van Leuffelen, Wim Daems, Lowie Thys

Ivan Van den Bergh met zijn ‘Koning’


