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Alle info en folders zijn beschikbaar op

de website http://www.westerlo.cdenv.be

‘samen verder vooruit’
in uw Heultje

PROGRAMMA 2013-2018

Op 14 oktober bepaalt u mee de toekomst van onze gemeente.
CD&V wil graag dat u zich, samen met ons, thuisvoelt in een veilig en aangenaam dorp.
Het team van CD&V staat klaar voor u in Heultje.

De voorbije jaren werd er al heel wat verwezenlijkt.
Maar laten we vooral vooruit kijken.
In deze folder kan u kennis maken met onze programmavoorstellen voor Heultje. 
Het zijn ideeën die we onder meer van u kregen: CD&V luistert en voert beleid met inspraak!

Schenk ons uw vertrouwen 
en bepaal mee het beleid

Van links naar rechts:
Han Lodewyckx, Guy Van Hirtum, 

Carina Van Rooy, Harry Plettinx, Kristof Welters



Kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang

Verbeteren van onze wegen

Een bloeiend verenigingsleven

Aangenaam en mooi wonen

Of je nu voetganger, fietser of automobilist bent, 
iedereen wil graag veilig door Heultje. CD&V blijft 
daarom oog hebben voor een verkeersveilig ge-
meentebeleid en wil nog verbeteringen aanbrengen 
waar het kan. Tijdens de schoolperiode loodst een 
gemachtigd opzichter de kinderen veilig over de 
weg en ook de wijkagente houdt een oogje in het 
zeil. CD&V eist dat het vrachtverkeer van de indus-
triezone Hulshout-Heultje verdeeld wordt over de 
buurgemeenten. Het overleg met deze gemeenten 
werd reeds opgestart. Door de plaatsing van drie 
flitspalen wordt de snelheid van de voertuigen op 
de invalswegen grotendeels onder controle gehou-
den. Als middel om de woninginbraken in te dijken 
werden preventiecampagnes opgezet en Buurt-
Informatie-Netwerken (BIN’s) ondersteund. CD&V 
belooft alle maatregelen te steunen om Heultje mooi 
en veilig te houden.

Kinderen zijn ons hoogste goed en verdienen het beste. 
Het CD&V- gemeentebestuur behaalde met de inrich-
ting van de schoolomgeving in Heultje het provinciaal 
10 op 10-logo en wil garant staan voor het behoud 
ervan. Er is nog goed nieuws. Na lang onderhandelen 
met de parochie is een verkoopsovereenkomst met de 
gemeente in de maak voor de gebouwen van de kleu-
terschool en het klooster in de Gravin de Merodestraat. 
CD&V belooft deze gebouwen te renoveren zodat de 
kleuterschool en de kinderopvang kunnen worden uit-
gebreid. De verenigingen die nu al gebruik maken van 
de bijgebouwen zoals de Chiro, vrije radio en de duiven-
bond zullen uiteraard mogen blijven. CD&V zal er over 
waken dat de opbrengst van de verkoop Heultje ten 
goede komt zoals in de verkoopsbelofte is opgenomen.

De afgelopen jaren werden er wegen- en riolerings-
werkzaamheden uitgevoerd in de Renderstraat en 
de Hand. Aan de Lossing werd de betonverhar-
ding vernieuwd en hersteld in de Gevaertlaan. Vele 
wegen kregen een nieuwe asfaltlaag. Het CD&V-
gemeentebestuur schreef in het subsidiëringspro-
gramma van de Vlaamse Milieumaatschappij werken 
in voor Achterheide, Ploegstraat, Lievekensstraat, 
A.Cannaertsstraat, Oude Westmeerbeekseweg, 
Hulshoutsesteenweg, Heiweg, Pastorijstraat en Hoge 
Heide. Voor deze wegenis- en rioleringswerkzaam-
heden rekent de gemeente op subsidies. Voorlopig 
houdt De Vlaamse regering echter de vinger op de 
knip. CD&V is uw zekerheid voor de uitbreiding van 
het rioleringsnet en het onderhoud van de wegen.

Mede dankzij onze verenigingen is Heultje een dorp 
om fier op te zijn. De gemeentelijke Merodezaal wordt 
intensief benut. Het CD&V-gemeentebestuur stelt het 
nieuwe mobiele podium en feestmateriaal gratis ter 
beschikking. Via het digitaal infobord en Westel-info 
krijgen verenigingen de kans om hun activiteiten aan 
te kondigen. Het huidig voetbalveld van KFC Heultje 
ligt in de woonzone. Het CD&V-gemeentebestuur heeft 
daarnaast een zone voor dagrecreatie gecreëerd. De 
gemeente zal de terreinen ophogen, draineren en voor 
de omheining, parking en een groenscherm zorgen. 
Alle nutsvoorzieningen worden tot aan de nieuwe voet-
balkantine gebracht. Voor KFC Heultje is dit een unieke 
kans om een nieuwe toekomst tegemoet te gaan, en 
wie weet welke sportclubs er op deze terreinen nog 
gaan komen?

De jongste jaren is het CD&V- gemeentebestuur 
blijven investeren in het onderhoud van wegen, fiets-
paden en pleinen. De nieuwe veegwagens, de zwerf-
vuilopruimploeg en de gemeentelijke groendienst 
zijn een vertrouwd straatbeeld. In Heultje is het 
aangenaam wonen en dat resulteert de jongste jaren 
in een gevoelige toename van het aantal inwoners. 
Ons dorpsplein, recent door de Vlaamse Regering 
beschermd als dorpsgezicht, behoort tot de mooiste 
van de Kempen. De bloemenactie tijdens de zomer-
maanden kon op veel positieve reacties rekenen. 
CD&V wil graag dit beleid verder zetten.

 Doortocht van zwaar vervoer delen met buurgemeenten

Kloostergebouw nieuw leven inblazen

Riolering in bijna alle straten

Groei van Heultje stimuleren

Een veilige woonomgeving

Nieuwe toekomst voor de sportclubs



1 BELLENS Peter

2 giELiS TiNE

3 WELTERS Kristof

4 VAN MECHELEN Ann

5 VAN DE PERRE guy

6 APPELTANS-JANNSEN Anne

7 VAN OLMEN Mien
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3 Kristof Welters
33 jaar
Leerkracht

4 Kristof Welters
33 jaar
Leerkracht

22 Carina Van Rooy
49 jaar
Huisvrouw

27 Harry Plettinx
61 jaar
Dierenarts

23 Han Lodewyckx
32 jaar
Orthopedagoge

1 VAN HIRTUM Guy

2 BELMANS Evelien

3 VERREZEN Filip

4 WELTERS Kristof

5 VAN CALSTER Winny

6 VERLOOY Frank

7 MATHiEU Kathleen

8 DAEMS Wim

9 VAN DEN BRANDE Helga

10 VAN MENSEL Jan

11 WUYTS Tinne

12 DE gROOT Marjan

13 MiCHiELS Jan

14 VERBRAECKEN Harri

15 VAN DE SANDE Carine

16 VERBOVEN Kelly

17 VERACHTERT Rene

18 KEMPENAERS Staf

19 VAN LEUFFELEN isabel

20 EYCKMANS Vic

21 OOMS Elke

22 VAN ROOY Carina

23 LODEWYCKX Han

24 CARENS Philip

25 VAN MOL Carine

26 THYS Lowie

27 PLETTINX Harry
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