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De Westerlose christendemo-
craten hebben de uitvoerende 

mandaten voor de komende zes 
jaar duidelijk in handen gegeven 

van nieuwe en jongere mensen. 
Kristof Welters volgde Harry Plettinx 

op als voorzitter van het OCMW. Tinne 
Wuyts en Lowie Theys zijn de nieuw-

komers in het schepencollege. De jongste 
verkozene Evelien Belmans wordt over drie jaar 

schepen. 

Een interview, hier op pagina 4!

CD&V kiest Voor 
Vernieuwing en 

Verjonging

Tinne, Lowie, Kristof en 
hun verslaggever Jos de Groot.



CD&V kiest voor vernieuwing 
en verjonging

- Was het een verrassing toen jullie 
vernamen dat je OCMW-voorzitter of  
schepen zouden worden?
Tinne: Het was toch wel een aangename 
verrassing dat zoveel jongeren een kans 
hebben gekregen om zichzelf  te bewij-
zen. De kern van de CD&V-Jongeren is 
voor haar hard werken beloond en zit 
nu in het college. Dat doet me als voor-
zitster van de jongeren heel veel plezier.

Lowie: Er is duidelijk aan vernieuwing 
gedacht en die ingreep zal ook in de 
volgende legislatuur voelbaar zijn. Met 
het oog op verjonging hadden de uittre-
dende schepenen Maurice Van Hemelen 
en Roger Vrindts al een stap opzij gezet 
door niet meer aan de verkiezingen deel 
te nemen.

Kristof: De partijgenoten die sedert 
1988 onafgebroken een absolute meer-
derheid opleverden voor CVP en later 
CD&V zijn nu gedeeltelijk afgelost. We 
noemen het de gouden generatie met 
Guy Van Hirtum, Jan Michiels, Harry 
Plettinx, Roger Vrindts, Harri Verbraec-
ken, René Verachtert en Nikkel Van de 
Sande als boegbeelden. 

- We zijn nu al ruim een half  jaar verder. 
Is de invulling van dat uitvoerend man-
daat een beetje wat je er van verwacht 
had?
Tinne: Tot mijn bevoegdheden behoren 
bevolking, personeel, burgerlijke stand 
en jeugd. De voorbije maanden heb ik 
veel tijd in studiewerk gestoken om te 
achterhalen hoe alles in zijn werk gaat. 
Het betekent veel avond- en weekend-

We brachten Kristof Welters, 
Tinne Wuyts en Lowie Theys 
samen rond de tafel en peilden 
naar hun verwachtingen en 
plannen. 
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werk want ik heb nog een deeltijdse 
job in de verzekeringssector. Iedereen 
moet zich in het huishouden aanpassen 
en mits hulp en ondersteuning van de 
familie lukt het wel.

Lowie: Belangrijk is dat gans het gezin 
er achter staat. Ik ben ook nog deeltijds 
aan de slag in de vrije basisscholen en 
werd twaalf  jaar geleden al voltijds huis-
man. Dat was toen niet zo evident. Ook 
nu nog zorg ik ervoor dat er dagelijks 
warm eten op tafel staat. Ik ben tevre-
den dat ik mij voor boeiende materies 
als wonen en huisvesting kan blijven 
inzetten, nu als schepen.

Kristof: Ik ben sinds nieuwjaar overge-
schakeld op een halftijdse baan in het 
onderwijs. ’s Namiddags en tijdens het 
weekeinde werk ik voor het OCMW en 
’s avonds ben ik veel op pad als schepen 
van Cultuur. Dat is niet zo evident als 
echtgenoot en vader van twee jonge 
kinderen. Maar ik wil me hoegenaamd 
niet beklagen want het is superboeiend 
en ik besef  ook dat het een voorrecht is 
om een OCMW met 270 personeelsle-
den te mogen leiden. Wekelijks wor-
den er beslissingen genomen die snel 
worden uitgevoerd en dus direct impact 
hebben op de organisatie.

- Bevallen de bevoegdheden jullie en 
had je inspraak in de keuze ervan?
Tinne: De schepenen die door CD&V 
waren voorgedragen hebben onder 
mekaar de bevoegdheden verdeeld. Het 
zijn wel bevoegdheden waarbij ik me 
nauw betrokken voel: jeugd, personeel, 
andersvaliden, gelijke kansen, dierenwel-
zijn en bevolking.

Lowie: Wonen, buurten, wijken, tewerk-
stelling, vrede en toerisme behoren tot 
mijn bevoegdheidspakket. Toerisme 
heeft me altijd wel geboeid. Maar even-
zeer wonen, sociale tewerkstelling en 
buurtwerking. Doordat ik veel met de 
fiets onderweg ben, ben ik gemakkelijk 
aanspreekbaar voor mensen die met een 
probleem zitten of  willen melden. Maar 

af  en toe krijgen we ook een schouder-
klopje.

Kristof: Dat het partijbestuur me als 
OCMW-voorzitter voordroeg was wel 
de verrassing. De OCMW-voorzitter 
is sedert vorige legislatuur ook een 
volwaardige schepen. Zo behoren ook 
nog volksgezondheid, sociale zaken en 
cultuur tot mijn takenpakket. Cultuur, in 
de brede zin van het woord, is ook iets 
waar ik veel belangstelling voor heb.

- Wat heeft jullie in die eerste maanden 
het meest getroffen, beleidsmatig dan, 
en schiet jullie als eerste te binnen?
Tinne: De eerste trouwers die ik in het 
gemeentehuis mocht ontvangen. Ik was 
eerlijk gezegd best wat zenuwachtig. 
Normaal stelt de schepen het jonge 
koppeltje wat op zijn gemak. Nu vroeg 
het koppeltje aan mij hoe het voelde 
en na afloop kreeg ik zelfs een compli-
mentje voor het vlotte verloop van de 
ceremonie.

Lowie: Als je in de privé-sector een 
voorstel doet, kan dat vaak al na een 
week worden uitgevoerd. Bij de ge-
meente moet dat een hele weg afleggen. 
Geduld hebben is dan ook een mooi 
deugd.

Kristof: De gemeente en het OCMW 
hebben een verschillende dynamiek. De 
voorzitter van het OCMW kan veel kor-
ter op de bal spelen. Wekelijks worden 
er beslissingen genomen die snel kun-
nen worden uitgevoerd en die meteen 
een impact hebben op het leven van de 
mensen. Ik was serieus onder de indruk 
van de rimpelloos verlopen verhuis naar 
het nieuwe rusthuis of  hoe het OCMW 
als een geöliede machine draait.

- Wat hoop je tijdens jullie mandaat als 
OCMW-voorzitter of  schepen vooral 
te verwezenlijken. Wat is jullie absolute 
prioriteit?
Tinne: Ik ben slechts drie jaar schepen 
en er mag dan ook geen tijd worden 
verloren. Op het vlak van personeel 

willen we naar een betere samenwerking 
streven tussen gemeente en OCMW. 
De speelpleinwerking in juli gaan we op 
ganse dagen brengen voor heel de ge-
meente. Het creëren van een loopweide 
voor honden is iets waar vraag naar is, 
aangezien de viervoeters niet vrij mogen 
loslopen.

Lowie: Ik ook heb maar drie jaar om 
iets te realiseren en ik besef  dat dit 
weinig is. Buurten en wijken opwaar-
deren en logistieke steun geven bij 
buurtfeesten staan met stip aangeduid 
op mijn lijstje. Ook het openstellen van 
een mobilhomeparking en Westerlo als 
toeristische trekpleister nog beter op de 
kaart zetten.

Kristof: Het verbouwen van een gedeel-
te van het oud rusthuis naar een lokaal 
dienstencentrum en het invullen van de 
vrijgekomen ruimte van zowel de oude 
school ’t Rietje als van het voormalig 
rusthuis. Op het gebied van cultuur 
willen we naar een geïntegreerd beleid 
en een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor 
cultuur, jeugd en sport. We beschikken 
in de gemeente over enkele gebouwen 
die al leeg staan of  straks vrij komen en 
waarvoor een bestemming moet worden 
gevonden. De operatie mag niet al te 
zwaar doorwegen op de gemeentefinan-
ciën. 

- Hoe verloopt de samenwerking met 
de coalitiepartner? Na die vele jaren dat 
CD&V met een absolute meerderheid 
kon besturen moet het voor sommigen 
toch wel aanpassen zijn? Of  is de knop 
al omgedraaid? 
Alle drie: We moeten er niet flauw over 
doen, besturen met twee partijen vraagt 
een aanpassing maar bij ons is de knop 
al omgedraaid. De voorbereiding van de 
gemeenteraad gebeurt nu al samen. Ook 
op menselijk vlak klikt het. Tenslotte 
zijn we er samen voor de Westerlose 
bevolking.

Jos De Groot
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

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

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

wat maakt u 
goeD gezinD in 

onze gemeente?

#goedgezind

Philip Carens, nieuwe voorzitter van CD&V Westerlo
Een nieuwe verkiezing, een nieuwe voorzitter, een nieuwe stijl of 
zien we dat verkeerd? Een nieuwe voorzitter, dat wel, al wil deze 
daarom niet onmiddellijk een geweldige stijlbreuk maken: “Mijn 
voorganger, Guido Van Bael, heeft veel tijd geïnvesteerd om de 
neuzen in dezelfde richting te zetten. De basis die hier gelegd is, 
daar wil ik zeker op verder werken.”

- Valt dat mee, de nieuwe coalitie?  
Ik hoor van onze mandatarissen dat de 
samenwerking goed verloopt. Uiter-
aard is het voor iedereen een andere 
en nieuwe manier van werken, maar 
bijvoorbeeld de samenstelling van de 
beleidsnota is in opperbeste stemming 
verlopen. In deze ambitieuze nota heb-
ben we allemaal samen accenten kun-
nen leggen wat een garantie is voor de 
uitvoering. Verder ben ik er van over-
tuigd dat de kennis van onze mandata-
rissen de nieuwere garde tot een hoger 
niveau zal tillen.

- Voorzitter zijn van CD&V, een rustige 
hobby?
Een hobby zou ik het niet noemen. 
Zie het als een engagement. Politiek is 
me met de paplepel ingegeven. Er zijn 
veel vergaderingen die voorbereiding 
en contacten vragen en je dient voor 
iedereen bereikbaar te zijn op alle dagen 
en uren van de week. Daardoor moet 
je een goed evenwicht zoeken tussen je 
job, sociale leven en anderen, maar dat 
is ergens je eigen verantwoordelijkheid. 
Je vult je mandaat in, met de accenten 
die je samen met je team wil leggen, 

maar mijn doel is dat aan het einde van 
de rit CD&V goede resultaten aan de 
bevolking kan voorleggen. 

- Wat zou je dan graag willen verwezen-
lijken? 
Ik wil een sterke CD&V verder uitbou-
wen en de beleidsnota verwezenlijken. 
Communicatie over waar de politiek 
mee bezig is en de doelstellingen zijn 
dan ook belangrijk. Daarbij dienen 
de CD&V’ers altijd bereid te zijn tot 
dialoog: binnen de partij, met de coa-
litiepartner, maar vooral met de Wes-
terlonaar. Dus laat de bedenkingen en 
suggesties maar komen.

Naam: Philip Carens 
Woont in: Westerlo-centrum 
Studies: Rechten 
Werkt als: Account manager bij 
een technologie bedrijf  
Houdt van: Muziek, film, eten 
en actief  sporten 
Gezinssituatie: single

‘Langer werken 
is ook heLemaaL 
anders werken?
#goedgezind


