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“In 2017 heeft de Vlaamse overheid een grootschalige 
enquête gehouden in alle Vlaamse gemeenten. Daar-
bij werden ongeveer 100 indicatoren bevraagd. Deze  
indicatoren handelen over bijvoorbeeld de  
woonomgeving, het cultuuraanbod, de toestand van 
voet- en fietspaden, enz. Uit dit onderzoek blijkt dat 
87% van de Westerlonaren tevreden is in en over onze  
gemeente. Westerlo staat daarmee op de 7de plaats 
van de 308 gemeenten en op de eerste plaats van de 
gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.

WONEN IN EEN PAREL
CD&V DENKT AAN UW KINDEREN, ONZE JEUGD
Onze realisaties:
 Opstart Huis van het Kind
 Goede kinderdagverblijven en kinderopvang
 Geïnvesteerd in scholen en digitaal onderwijs
 Vernieuwing speelpleintjes
 Ondersteuning jeugdverenigingen en jeugdhuis 
 Opstart kindergemeenteraad

Onze missie:
 Waken over voldoende kinderopvang
 Blijven investeren in scholen en digitaal onderwijs
 Oplossing bieden voor fuif- en ontmoetingsruimten
 Verder zetten jeugdwelzijnsoverleg
 Blijven steun verlenen aan jeugdverenigingen en

jeugdhuis

JEUGD

Terecht want met Heultje, Zoerle-Parwijs, Voortkapel, 
Oosterwijk, Oevel, Tongerlo en Westerlo-Centrum 
wonen wij in sterke dorpen, die samen een warme  
gemeente vormen.”

Guy Van Hirtum, uw burgemeester, lijsttrekker

Op zoek naar het volledig uitgeschreven  
programma? Surf naar: www.westerlo.cdenv.be



ZORG
IEDEREEN ZORGT VOOR ELKAAR
Onze realisaties:
 Vrijwilligers worden gewaardeerd
 Opening nieuw woonzorgcentrum
 Oprichten van Dienstencentrum TerHarte met o.a. sociaal restaurant
 Aanstellen van zorgcoördinatoren
 Opstarten project Content(d)ement
 Ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking

Onze missie:
 Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator en seniorenconsulent
 Opzetten van een mantelzorgbeleid
 Bouwen van aangepaste serviceflats o.a. voor koppels
 Steun aan personen met een fysieke of verstandelijke beperking
 Uitbreiden werking Lokaal Dienstencentrum naar alle dorpen
 Aandacht blijven besteden aan vrede en solidariteit wereldwijd

MILIEU
EEN MILIEUBEWUSTE GEMEENTE
Onze realisaties:
 Bouwen en ondersteunen van een efficiënt modelcontainerpark
 Start actie ‘Westerlo, opgeruimde gemeente’
 Invoering gele container papierophaling
 Aansluiting bij de Statiegeldalliantie
 Opstart project ‘Den Hof van Jeanne’
 Vrijwaren van de Westelse natuur

Onze missie:
 Installeren van meer oplaadpalen voor auto’s en fietsen
 Controle met o.m. camera’s op sluikstorten
 Oplossing bieden voor zwerfvuil rond glasbollen
 Opstellen en uitvoeren van een ‘bomen- en drevenplan’
 Burgerparticipatie stimuleren in projecten voor groene energie
 Streven naar uniforme afvaltarieven in de Kempen

 



WONEN
WESTELS WOONBELEID
Onze realisaties:
 Zorgen voor aangenaam wonen
 Renovatieprojecten sociale huisvesting
 Samenwerking met huisvestingsmaatschappijen

 Optimaliseren van woongelegenheden
 Behoud van beeldbepalende gebouwen 
 Ondersteunen van groepsaankopen groene energie

Onze missie:
 Koesteren van dorpsgezichten
 Versterken van de dorpskernen
 Aanmoedigen van nieuwe woonvormen

GEMEENTE
EEN GOED WERKENDE GEMEENTE
Onze realisaties:
 Gemeentebelastingen werden niet verhoogd
 Afbouw gemeentelijke schuld
 Investeren in digitalisering van gemeentediensten
 Efficiënt personeelsbeleid en klantvriendelijke

dienstverlening
 Goede en open communicatie

Onze missie:
 Behouden van lage gemeentebelastingen
 Meer dienstverlening op maat
 Herwaardering van de wijkagent
 Uitrusten van begraafplaatsen met gepaste

infrastructuur
 In contact blijven met de burgers via buurtoverleg en

infovergaderingen

 



VLOT EN VEILIG VERKEER
Onze realisaties:
 Investeren in wegen, fiets- en voetpaden
 Terug invoeren van veelgebruikte busverbindingen van

De Lijn o.a. naar Herentals
 Veiliger maken van schoolomgevingen

 Maatregelen tegen sluipverkeer en te snel rijden

Onze missie:
 Aanstellen van een mobiliteitscoördinator
 Bovenlokale mobiliteitsstudie over vrachtvervoer
 Schoolomgevingen zoveel mogelijk autoluw maken
 Opstellen en uitwerken van een fietsbeleid
 Creëren van zones voor kort en lang parkeren in de

dorpen

TOERISME, SPORT & VRIJE TIJD
EEN ACTIEVE GEMEENTE
Onze realisaties:
 Renovatie Beddermolen
 Stuwende kracht in het Merodeproject
 Realisatie succesvol zwembad met polyvalente zaal
 Start bouw skatepark
 Creatie hondenloopweide op Domein Den Asberg
 Organiseren “Zomerse dorpswandelingen”, 

“Westerlo op stap” en “Avond van de vrijwilliger”

Onze missie:
 Blijven ondersteunen van verenigingen
 Bouwen nieuwe glijbaan in het zwembad
 Bewegwijzeren van loopparcours in alle dorpen
 Organiseren van recreatieve initiatieven in 

samenwerking met verenigingen en Horeca
 Onderhouden en aantrekkelijk maken van 

sportinfrastructuur

MOBILITEIT 



UITGEBREID CULTUREEL AANBOD
Onze realisaties:
 Opstart zomerprogrammatie cultuuraanbod
 Samenwerking cultuur en middenstand met o.a.

poëzieproject en Happy Shopping Days
 Goedkeuring uitbreidingsplan bibliotheek
 Ondersteuning van culturele verenigingen
 Ondersteuning Foodtruck- en tapasfestival

Onze missie:
 Uitbreidingen van Kunstencampus
 Geschikt maken van De Zoerla voor meer

kleinschalige projecten
 Blijven ondersteunen van culturele verenigingen
 Uitbreiden van culturele activiteiten naar de 7

deeldorpen

WERK
INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Onze realisaties:
 Creëren van gunstig investeringsklimaat voor bedrijven in Westerlo
 Realisatie van KMO-zones
 Ondersteunen van de landbouwers
 Opstarten van sociale tewerkstellingsprojecten
 Creatie Westelse Kadobon met steun van de zelfstandigen uit de

verschillende deeldorpen

Onze missie:
 Behouden van een gunstig investeringsklimaat voor bedrijven

en zelfstandigen
 Versterken van kleinhandel in de dorpskernen
 Kansen geven aan bedrijven, landbouwers en zelfstandigen
 Aandacht blijven besteden aan arbeidstrajectbegeleiding voor

kansengroepen

CULTUUR 



VAN HIRTUM GUY1

TOPS LAURA2

3 VERREZEN FILIP

CLAES WILLEM4

VERBOVEN KELLY5

6 BELMANS EVELIEN

WELTERS KRISTOF7

VAN CALSTER WINNY8

9 HELSEN PAUL

DAMS WIM10

MICHIELS MARIE11

12 VERMEULEN RUBEN

VERBRAECKEN HARRI13

14 WUYTS TINNE

TAI-APIN CLYDE15

PEETERS ISABELLE16

17 JANSSENS STEFANIE

PLETTINX-VAN DINGENEN LIEF18

VAN GELDER ANN19

20 VAN HOUDT NIELS

21 NEVELSTEEN MARLEEN

VAN LOMMEL HANS22

JANSSENS SUSY23

24 VERHAEGEN NANCY

BEHEYDT ANNELIEN25

THYS LOWIE26

27 VAN HEMELEN MAURICE

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

Colofon:
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ONZE KANDIDAAT-GEMEENTERAADSLEDEN

TIP: Je kan op meerdere kandidaten 
op dezelfde lijst stemmen!
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