
7
Alle info en folders zijn beschikbaar op

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

‘samen verder vooruit’
in uw Westerlo-centrum

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 Westerlo-centrum.

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 Westerlo-centrum. 
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:
 Lowie Thys, Carine Van Mol, Guy Van Hirtum, 

Evelien Belmans, Philip Carens



Werken aan vernieuwing Ruimte voor ontspanning

Een huis en een thuis voor iedereen
Zorgeloze oude dag

Kinderen zijn ons hoogste goed
Inspraak en betrokkenheid

De jongste zes jaar is er heel wat veranderd in 
Westerlo-centrum. Het marktplein werd volledig 
vernieuwd in samenspraak met de bewoners én 
zelfstandigen. In de Hollandse dreef en recent nog 
in de Koning Leopoldlaan werden nieuwe fietspaden 
aangelegd en in de Boerenkrijglaan werd het weg-
dek vernieuwd. Er kwam een nieuw veiligheidscen-
trum voor politie en brandweer en er wordt door het 
OCMW een nieuw rusthuis gebouwd.
Toch blijven er nog heel wat uitdagingen in Westerlo-
centrum. Zo wil CD&V de sociale dienstverlening van 
het OCMW op één locatie huisvesten. Na de nodige 
aanpassingen aan het gelijkvloers van het huidig rust-
huis kunnen de inwoners dan met hun sociale proble-
men op één plek terecht. Een nieuwe locatie voor de 
toeristische dienst zit eveneens in de planning. Verder 
wil CD&V werken aan een nuttige herbestemming 
voor de oude rijkswachtkazerne aan de Vismarkt.

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. Jongeren 
en volwassenen zoeken elkaar op in sport en cultuur. 
Zo zijn er achter het gemeentehuis een sporthal, out-
door basketbal- en volleybalveld, een mini-voetbalveld 
en tennisvelden gelegen. Wandelaars, joggers, moun-
tainbikers en ruiters komen aan hun trekken in het 
vernieuwde Merodeproject Beeltjens en Kwarekken. 
Voor de jongsten is er de vernieuwde speeltuin en het 
sprookjesbos aan het Boswachtershuis. Maar dat is 
niet voldoende om op de lauweren te rusten. De bouw 
van het nieuwe zwembad zal starten in 2013, er komen 
parkeerplaatsen voor mobilhomes en er wordt gezocht 
naar ruimte voor een hondenweide.
De meest in het oog springende culturele activiteit 
was uiteraard het Merodespektakel. Iedereen heeft 
hiervan kunnen genieten. We werden ons bewuster van 
de geschiedenis van ons dorp en dit spektakel creëer-
de een sfeer van samenwerking en samenhorigheid.

Westerlo-centrum is een mooie plek om te wonen. 
CD&V heeft in het verleden gewaakt over een goede 
mix tussen sociale woningen, sociale verkavelingen 
en de private markt enerzijds en woningen en appar-
tementen anderzijds. Ook in de toekomst wil CD&V 
blijven ijveren voor betaalbaar wonen. Daarom steu-
nen we een project van de sociale bouwmaatschap-
pijen om huurwoningen te bouwen in het gebied 
tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan. 
Het is een mix van woningen voor gezinnen, alleen-
staanden, bejaarden en mensen met een beperking. 

Ook bejaarden en hulpbehoevenden moeten zich 
thuis voelen in Westerlo. Ons goed werkend OCMW 
kan op een gemeentelijke steun blijven rekenen. We 
kijken uit naar de ingebruikname van het nieuwe 
rusthuis, waar plaats zal zijn voor 129 senioren. In en 
rond het oude rusthuis 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. Mobiliteitsonder-
steuning voor ouderen en hulpbehoevenden krijgt 
ook in de komende jaren onze volle aandacht.

Door de vele jonge gezinnen die in Westerlo komen 
wonen gaat de aandacht van CD&V al jaren naar een 
kindvriendelijk beleid. Zo is er de voor- en naschool-
se kinderopvang, De Kinderclub, die nergens anders 
zo flexibel is. Om het tekort aan dagopvang op te 
vangen plant CD&V, als aanvulling van het voortref-
felijk werk dat door de onthaalmoeders al vele jaren 
wordt verricht, in de voormalige school aan de Verlo-
renkost een kinderdagverblijf.

Betrokkenheid van de bevolking is voor CD&V geen 
holle slogan. Vele inspraak- en infoavonden gingen 
de verschillende projecten vooraf waardoor de me-
ning van de burger kon worden omgezet in beleid. 
Denken we maar aan de herinrichting van de dorps-
kern, de heraanplanting van bomen in de Boeren-
krijglaan en de Sint-Martinusstraat of de heraanleg 
van de fiets- en voetpaden in de Koning Leopoldlaan, 
Boerenkrijglaan en de Hollandse dreef. 
Voor CD&V is deze werkwijze een onvermijdelijke 
stap geworden in het beslissingsproces. Wij zijn dan 
ook van mening dat in de toekomst de stem van de 
bewoners, middenstanders en ondernemers moet 
kunnen klinken.

Vernieuwde Beeltjens en Kwarekken
Nieuw zwembad
Merodespektakel

 Een vernieuwd fleurig dorp

Thuiszorg krijgt prioriteit

Goed georganiseerd kinderopvang

Inspraak bewoners en zelfstandigen

betaalbaar wonen in Westerlo-centrum



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

2 Evelien Belmans
27 jaar
Hoofdopvoedster

24 Philip Carens
25 jaar
Account manager

26 Lowie Thys
49 jaar
Technisch medewerker

25 Carine Van Mol
46 jaar
Onderwijzeres

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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