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Alle info en folders zijn beschikbaar op

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

‘samen verder vooruit’
in uw Tongerlo

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 Tongerlo.

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 Tongerlo. 
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:
Harri Verbraecken, Guy Van Hirtum, 

Jan Michiels, Marjan De Groot, Tinne Wuyts



Veiligheid voor alles Een huis en een thuis voor iedereen

Verenigingen als bindmiddel

Zorgeloze oude dag

Kinderen zijn ons hoogste goedOpwaarderen van de leefomgeving

Of je nu voetganger, fietser of automobilist bent, 
iedereen wil graag veilig door Tongerlo. CD&V blijft 
daarom oog hebben voor een verkeersveilig ge-
meentebeleid en wil nog verbeteringen aanbrengen 
waar het kan. Snelheidscontroles vinden we heel be-
langrijk. Permanent gebeurt dat nu al met flitspalen 
in Tolhuis en Geneinde. Veiligheid betekent ook goed 
onderhouden rijwegen, fiets- en voetpaden. CD&V 
wil nog verbeteringen aanbrengen waar het kan. Zo 
zal ook de Lange Nieuwstraat aan de beurt komen. 
Voor de schoolgaande jeugd blijven we werken aan 
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes. In de 
winter moet fietsen ook kunnen, daarom willen we 
het huidig efficiënt sneeuwruimplan behouden. Als 
middel om woninginbraken in te dijken blijven we de 
Buurt-Informatie-Netwerken (BIN’s) stimuleren.

Met de Norbertijnerabdij en de omgeving van 
de Beddermolen is Tongerlo één van de mooiste 
dorpen van de Kempen. Daarenboven hebben we 
allemaal behoefte aan een plekje waar we ons goed 
voelen. Jonge gezinnen moeten meer dan ooit kun-
nen uitzien naar betaalbaar wonen. CD&V bekom-
mert zich om betaalbaar en aangenaam wonen 
voor iedereen. Vandaar dat bestaande woonwijken 
zoals de Giselbertuswijk werden opgefrist. Ook 
Trienenkant zal in de komende jaren aan de beurt 
komen. Verscheidene handelszaken en buurtwin-
kels behoren daar ook bij. CD&V speelt al jaren in 
op nieuwe noden en behoeften. Voor Tongerlo den-
ken we concreet aan het blijven creëren van sociale 
bouwgronden en woningen. De geplande woningen 
in het verlengde van de Gildenstraat is zo’n project.

Door de vele jonge gezinnen die in Tongerlo ko-
men wonen gaat de aandacht van CD&V al jaren 
naar een kindvriendelijk beleid. Dat uitte zich in het 
veiliger maken van de schoolomgeving zowel aan 
de vrije basisschool ’t Grafiekje als de school voor 
Buitengewoon Onderwijs Tongelsbos. Tongerlo be-
schikt ook over een ruime 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, zeker in de 
buurt van de glascontainers. Het gemeentepersoneel 
levert goed werk met een nette gemeente als resul-
taat. We zijn fier op het containerpark op Tongerlo’s 
grondgebied 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 gereinigd. 
We willen dat blijven doen om wateroverlast te vermij-
den. CD&V wil dan ook in de toekomst Tongerlo met 
bloemen blijven opfleuren, de veegmachine efficiënt 
inzetten en zwerfvuilruimers op pad sturen.

Het buurtleven ligt CD&V na aan het hart en we steu-
nen het daarom voluit. Ook het verenigingsleven is 
een belangrijke factor bij het zich goed voelen. Jon-
geren en volwassenen zoeken elkaar op in sport en 
cultuur. Alle verenigingen samen zijn het cement van 
de samenleving. Hoe sterk dat cement is, merkt ieder-
een tijdens het succesvol jaarlijks Tongels dorpsfeest 
en de vele andere initiatieven. Opvallend is ook het 
succes van de Chiro en de KLJ in Tongerlo. 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. CD&V wil de 
steun aan de verenigingen behouden, hen materieel 
ter beschikking blijven stellen en indien nodig helpen 
zoeken naar een geschikt lokaal. 

Ook bejaarden en hulpbehoevenden moeten zich 
thuis voelen in Tongerlo. Ons goed werkend OCMW 
kan op een gemeentelijke financiële steun blij-
ven rekenen. We kijken uit naar de ingebruikname 
van het nieuwe rusthuis in Westerlo-centrum en 
er worden initiatieven 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 hulpbehoevenden krijgt ook in de 
komende jaren onze volle aandacht.

CD&V koestert de schoonheid en de rust van de 
Abdij en haar omgeving

Aangenaam wonen in Tongerlo en Trienenkant

CD&V is de partij voor de verenigingen Investeren in (thuis)zorg

De Beddermolen gaat opnieuw malen dankzij CD&V
Goed georganiseerde kinderopvang



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

1 Guy Van Hirtum
53 jaar
Advocaat

11 Tinne Wuyts
31 jaar
Bediende

13 Jan Michiels
59 jaar
Technicus

14 Harri Verbraecken
66 jaar
Gepensioneerde

12 Marjan De Groot
42 jaar
Zelfstandig 
Landmeter

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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