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‘samen verder vooruit’
in uw Oevel

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 Oevel. In tegenstelling tot andere lijsten is dit team
samengesteld uit kandidaten die echt wonen en leven in uw Oevel.

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 Oevel. 
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:
Filip Verrezen, Isabel Van Leuffelen, 

Vic Eyckmans, Elke Ooms, Guy Van Hirtum



Veiligheid voor alles

Opwaarderen van het leefmilieu

Verenigingen als bindmiddel 

Kinderen zijn ons 
hoogste goed 

Of je nu voetganger, fietser of automobilist bent,  
iedereen wil graag veilig door Oevel. CD&V blijft 
daarom oog hebben voor een verkeersveilig ge-
meentebeleid en wil nog verbeteringen aanbrengen 
waar het kan. Zo willen we in de volgende bestuurs-
periode werken aan een verkeersveilige omgeving 
aan de nieuwe school in de Gemeentestraat.  
We ijveren voor betere busverbindingen. Voor de 
schoolgaande jeugd blijven we werken aan veilige 
fietsroutes en veilige oversteekplaatsen. In de winter 
moet fietsen ook kunnen, daarom willen we het  
huidig efficiënt sneeuwruimplan behouden.

Het milieu speelt een 
belangrijke rol in een 
gezonde leefomgeving. 
Al jaren voeren we 
strijd tegen sluikstorten 
en dat wil CD&V blijven 
doen. Het gemeente-
personeel levert goed 
werk met een nette 

gemeente als resultaat. Wij zijn daarenboven fier op het 
containerpark, heel kortbij voor de mensen van Oevel, 
dat door IOK wordt uitgebaat. In Het Nieuws van VTM 
was te horen dat ons containerpark tot de beste van 
de wereld hoort. Zelfs de BBC kwam er een reportage 
filmen. Ook het gratis hakselen aan huis blijven we 
promoten. CD&V wil dan ook in de toekomst Oevel met 
bloemen blijven opfleuren, de veegmachine efficiënt 
inzetten en zwerfvuilruimers op pad sturen.

Aangenaam wonen in een fleurig dorp

CD&V staat klaar voor de Oevelse verenigingen
Het buurtleven ligt CD&V na aan het hart en we 
steunen het daarom voluit. Ook het verenigingsleven 
is een belangrijke factor bij het zich goed voelen. 
Jongeren en volwassenen zoeken elkaar op in sport 
en cultuur. De voorbije jaren heeft het CD&V ge-
meentebestuur gronden aangekocht voor de verdere 
uitbouw van voetbalclub Blauwvoet Oevel. De chiro 
en de nieuwe tennisclub De Velden kregen een forse 
financiële ondersteuning onder de vorm van een 
renteloze lening voor de uitbreiding en realisatie van 
hun accommodatie. CD&V wil de verenigingen die 
gehuisvest zijn in de oude gebouwen in de Gemeen-
testraat (Rode Kruis, fotoclub Fodiac en St.-Michiels-
koor) een ander onderkomen aanbieden.

Gemeente bouwt nieuwe school

Veilige schoolomgeving is voor CD&V prioritair



Een zorgeloze oude dag

Een huis en een thuis voor iedereen 

In Oevel wordt gewerkt 

Ook bejaarden en hulpbehoevenden moeten zich 
thuis voelen in Oevel. Ons goed werkend OCMW 
kan op een gemeentelijke steun blijven rekenen. We 
kijken uit naar de ingebruikname van het nieuwe 
rusthuis in Westerlo-centrum en er worden initiatie-
ven genomen voor aangepaste voorzieningen ten 
behoeve van de ouderen. CD&V vindt thuiszorg nog 
altijd prioritair omdat het de bejaarden toelaat om 
zo lang mogelijk in hun eigen dorp te blijven wonen. 
Mobiliteitsondersteuning voor ouderen en hulpbe-
hoevenden krijgt ook in de komende jaren onze volle 
aandacht.

Door de vele jonge gezinnen die in Oevel kwamen 
wonen gaat de aandacht van CD&V al jaren naar 
een kindvriendelijk beleid. Zo kwam er in Oevel kin-
derdagverblijf Het Pareltje voor de opvang van onze 
kleinsten. Voor de nieuwe school in de Gemeen-
testraat en de voor- en naschoolse kinderopvang, 

de Kinderclub, wordt binnenkort een aannemer 
aangeduid waarna in 2013 de bouwwerkzaamheden 
kunnen starten. Aansluitend kan de verkeersveilig-
heid in de Gemeentestraat worden verbeterd.

We hebben allemaal behoefte aan een plekje waar 
we ons goed voelen. Ook jonge gezinnen moeten in 
deze moeilijke tijden kunnen blijven uitzien naar een 
betaalbaar huis. CD&V bekommert zich om betaal-
baar en aangenaam wonen voor iedereen. We spe-
len al jaren in op nieuwe noden en behoeften. Oevel 
kreeg in het verleden verscheidene sociale huisves-
tingsprojecten en vorig jaar werden de apparte-
mentsblokken in Nieuwland gemoderniseerd. CD&V 
werkt ook mee aan de realisatie van verkavelingen 
voor particuliere woningbouw. Zo wordt er met een 
vernieuwd Ruimtelijk Uitvoeringsplan dorpskom Oe-
vel bijkomende woongelegenheid gecreëerd.

Investeren in (thuis)zorg

Woongelegenheid voor iedereen

Goed onderhoud van openbaar domein

Het goed onderhouden van wegen, greppels, voet- 
en fietspaden, pleinen, begraafplaats en openbaar 
groen heeft bij CD&V altijd veel aandacht gekregen 
en dat willen we behouden. Zo kwamen er de voor-
bije jaren nieuwe voetpaden in de Bloemenwijk en 
werd het wegdek in asfalt in verscheidene straten 
vernieuwd. Verder werd het fietspad in de Nijver-
heidsstraat verbeterd en zal dit jaar het fietspad 
in Heieinde vernieuwd worden. Voor de komende 
bestuursperiode denkt CD&V aan de opfrissing van 
de doortocht Oevel.



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

3 Filip Verrezen
39 jaar
Verzekeringsmakelaar

19 Isabel Van Leuffelen
30 jaar
Kinderverzorgster

21 Elke Ooms
32 jaar
Thuisverpleegkundige

20 Vic Eyckmans
58 jaar
Bedrijfsleider

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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