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Alle info en folders zijn beschikbaar op

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

‘samen verder vooruit’
in uw Oosterwijk

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 Oosterwijk.

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 Oosterwijk. 
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:
Kelly Verboven, Staf Kempenaers, 
Guy Van Hirtum, Rene Verachtert



Veiligheid voor alles Een huis en een thuis voor iedereen

Verenigingen als bindmiddel Zorgeloos ouder worden

Kinderen zijn ons hoogste goedOpwaarderen van de leefomgeving

Of je nu voetganger, fietser of automobilist bent, 
iedereen wil graag veilig door Oosterwijk. CD&V 
blijft daarom oog hebben voor een verkeersveilig 
gemeentebeleid en wil nog verbeteringen aan-
brengen waar het kan. Snelheidscontroles vinden 
we heel belangrijk. Voor de schoolgaande jeugd 
blijven we werken aan veilige fietsroutes en veilige 
oversteekplaatsen. De vernieuwde straat Ooster-
wijk met fietssuggestiestroken is hiervan een mooi 
voorbeeld. In de planning zit bovendien de heraan-
leg van het fietspad en de openbare verlichting in 
de Britselaan. 
In de winter moet fietsen ook kunnen, daarom wil-
len we het huidig efficiënt sneeuwruimplan behou-
den. De wijkagent moet worden ingeschakeld in de 
veiligheidspreventie.

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. Het speelt 
al jaren in op nieuwe noden en behoeften. Oos-
terwijk kreeg in het verleden verscheidene sociale 
huisvestingsprojecten. Verder kwam er dankzij CD&V 
Kamp C in Oosterwijk, het provinciaal Centrum voor 
Duurzaam Bouwen en Wonen. Een uniek project 
binnen Europa. Niet alleen de inwoners van Westerlo 
vinden bijzonder goed hun weg naar dit expertise-
centrum, het ontvangt bezoekers en bedrijven vanuit 
heel Vlaanderen. 
Dicht bij huis kunnen werken is een luxe. Met de 
uitbouw van de voormalige zone REME voor kleine 
ondernemingen werd een bijdrage geleverd.

Door de vele jonge gezinnen die in Oosterwijk 
kwamen wonen gaat de aandacht van CD&V al jaren 
naar een kindvriendelijk beleid. Dat uitte zich in het 
veiliger maken van de schoolomgeving en over-
steekplaatsen op de Olenseweg. In de leegstaande 
pastorie vonden we een mooie locatie voor de voor- 
en naschoolse kinderopvang, de Kinderclub. Die 
werkt heel flexibel en dat willen we behouden.

Het milieu speelt een belangrijke rol in een gezonde 
leefomgeving. Al jaren voeren we strijd tegen sluik-
storten en CD&V wil dat blijven doen. Het gemeente-
personeel levert goed werk met een nette gemeente 
als resultaat. We zijn fier op het containerpark dat 
door de 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. Greppels en waterlopen 
worden regelmatig geruimd en straatkolken gerei-
nigd. We willen dat blijven doen om wateroverlast te 
vermijden. CD&V wil dan ook in de toekomst Ooster-
wijk met bloemen blijven opfleuren, de veegmachine 
efficiënt inzetten en zwerfvuilruimers op pad sturen.

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. Alle verenigingen zijn het cement van 
de samenleving. CD&V wil in kamp A de omgeving 
van de opslagloodsen verfraaien, nutsvoorzieningen 
aanbrengen, de loodsen aanpassen om er materiaal 
van de verenigingen op te slaan en een loods in-
richten voor binnensporten. KFC Oosterzonen vindt 
in CD&V een bondgenoot voor het behoud en de 
verdere uitbouw van de sportinfrastructuur.

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

Jeugd moet veilig naar school blijven kunnen Betaalbaar wonen in Oosterwijk

CD&V is de partij voor de verenigingen Thuiszorg krijgt prioriteit

Aangenaam wonen in een fleurig dorp

Goed georganiseerd kinderopvang
Kindvriendelijk beleid



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

16 Kelly Verboven
32 jaar
Advocaat

17 Rene Verachtert
59 jaar
Arbeider

18 Staf ‘Kodak’ Kempenaers
56 jaar
Arbeider

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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