
WERVELEND 
WESTERLO

De Westelse Beleidsnota 2013-2018 is getiteld 
‘En allemaal samen’. Dit is voor CD&V  

Westerlo niet zomaar een slogan maar een oproep 
om zoveel mogelijk mensen in onze gemeente 

te verzamelen. Doordat jullie als inwoners  
hierop massaal en positief hebben  

gereageerd kunnen we ondertussen  
spreken van een bruisende gemeente, 

een Wervelend Westerlo. Ook na 2018
wil CD&V samen met jullie werken 

aan de toekomst. Daarom roepen 
wij op om deel te nemen aan de 

bevraging op onze website:  
www.westerlo.cdenv.be.

‘En 
allemaal  
samen’

EW
E U L T J EH

OO

OOV R
O

T U MNEC
Z O E R

T N G E R L O

E - P A R W I J S

V E L
K A P E L

T E R W I J KS
T
E
R
L
O

R V E L E N D
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CD&V Westerlo nodigt u graag uit om 
deel te nemen aan onze bevraging.

CD&V Westerlo werkt in alle stilte aan haar programma voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 14 oktober 2018. Daarbij geven wij graag ruimte aan alle inwoners om hun mening 
te formuleren over de verschillende beleidsthema’s. Met 20 vragen willen wij alle inwoners 
de kans geven om hun mening of ideeën te formuleren. Aarzel niet en ga de conversatie aan! 

Deze bevraging is terug te vinden op onze website: www.westerlo.cdenv.be

Colofon:
 Wenst u geïnformeerd te blijven over de activiteiten 
van CD&V Westerlo laat dan uw emailadres achter:
Ivan.vandenbergh@telenet.be

Foto’s:
 Marcel Ven

Volg ons op Facebook: 
 www.facebook.com/cdenvwesterlo.
Volg ons op Twitter: 
 @CDVWesterlo

Uw nationale contactpersoon: 
 tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V:
 Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

WESTERLO



Kinderen en school zijn enorm belangrijk. CD&V realiseerde daarom nieuwe klassen in Heultje 
 en een volledig nieuw schoolgebouw in Oevel.

Kinderen moeten blijven ravotten in Westerlo en daarvoor wordt ook de nodige ruimte voorzien.

Wie wordt er niet graag zorgeloos oud? Soms brengt ouder worden jammer genoeg ook extra zorgen met zich mee. 
CD&V Westerlo reikt graag een helpende hand uit aan de senioren van onze gemeente.

In Westerlo is het goed om te wonen en de gemeente zet zich volop in voor 
de ontwikkeling van sociale woonprojecten.

Westerlo is een mooie gemeente met toeristische troeven die gerust in de kijker mogen worden gezet!

In Westerlo wordt gewerkt en bedrijven investeren er graag. Wij zijn dan ook zeer verheugd met investeringen  
zoals deze van Kaneka (Buitenlandse investering van het jaar!) en Daf, maar ook van KMO’s.

Onderwijs Jeugd

Zorg

Wonen

Erfgoed

Werk

Westerlo is een sportieve en culturele gemeente en CD&V steunt dat graag. Met onder meer het zwembad en de Zoerla 
investeert de gemeente zelf in sport en cultuur. Maar ook met renteloze leningen ondersteunen we onze verenigingen in hun werking. 

CD&V hecht belang aan een vlot maar vooral veilig verkeer. En ook fietsers en wandelaars  
zijn belangrijk in onze landelijke gemeente!

Sport en Cultuur

Mobiliteit


