
CD&V DIRECT

Op het einde van vorig jaar werd het gemeentelijke 

meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Dit plan 

is volledig terug te vinden op de website van CD&V 

Westerlo en omvat 179 bladzijden. Dat is veel maar 

zeker niet te veel. In het meerjarenplan wordt 

immers gesproken over de toekomstplannen voor 

de hele gemeente over alle domeinen en dat voor 

een periode van 5 jaar. Tal van CD&V-initiatieven en 

beloten uit de verkiezingscampagne zijn er in terug 

te vinden. In deze publicatie worden enkele er van 

toegelicht. 
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Dankzij CD&V Westerlo investeert de gemeente meer dan 6.000.000 

Euro in fietsinfrastructuur. Verschillende fietspaden langs invals- en 

verbindingswegen worden volledig heraangelegd (na buurtoverleg) en zo 

mogelijk afgescheiden van de rijweg. 

Verder staan er op de planning: fietssuggestiestroken, oplichtende 

snelheidsinformatieborden, het aanpassen van snelheidszones en het 

veiliger maken van verschillende kruispunten. Op voorstel van CD&V besliste 

de gemeente vorig jaar om mee te stappen in een beloningssysteem voor 

jonge fietsertjes Tot slot ligt onze prioriteit eveneens bij het openstellen en 

integreren van trage wegen in de school- en woon-werkroutes.

Sinds januari 2019 werden al 12 buurtvergaderingen rond verkeersveiligheid 

georganiseerd en CD&V zal ook de volgende jaren de inwoners van onze 

mooie gemeente, Westerlo, hierin betrekken.

FIETSBELEID WESTERLO 

MET INSPRAAK VAN DE 

INWONERS

Guy Van Hirtum
burgemeester

Kristof Welters
schepen

Marleen Nevelsteen
gemeenteraadslid



Maar het zwembad is meer dan sport en spel voor 

jong en oud. In tijden van milieubewust bouwen en 

investeren zet ook CD&V zich in voor onze natuur. Met 

het zwembad wordt dit gedaan via energieproductie en 

waterrecuperatie. Op het dak van de sporthal werden 

er meer dan 280 zonnepanelen geplaatst voor de 

productie van elektriciteit. Ook regenwaterrecuperatie 

is een feit. Er wordt 180.000 liter regenwater van de 

sporthal en het zwembad gebuferd voor het sanitair 

en om het zwembad bij te vullen.  

Nog dit jaar wordt in het Westelse zwembad begonnen 

met de installatie van de (langverwachte) glijbaan. 

Naast het wildwaterbad komt er dus een extra attractie 

voor de kinderen. Een bruisend zwembad in een 

bruisende gemeente!

We leven in een digitale wereld maar toch blijven 
mensen intensief lezen. CD&V wil dan ook dat de 
Westelnaars kunnen beschikken over een moderne 
bibliotheek. De uitleen werd reeds enige tijd 
gedigitaliseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan 
de uitbreiding van de kinder- en jeugdafdeling. 
Daarnaast wordt de inkomhal voorzien van een 
inleverbox.  In het meerjarenplan wordt nu ook 
voorzien om een project uit te werken voor bredere 
openingsuren zodat lezers op meer momenten van 
de dag terecht kunnen in de bib. 

De bibliotheek van Westerlo is met 250.000 
uitleningen per jaar één van de best draaiende bibs 
van Vlaanderen. De bib wordt onder andere enorm 
geprezen omwille van het collectie-aanbod. De 
voorbije 10 jaar was er ook een duidelijke stijging te 
merken in de uitleen van jeugdboeken.

EEN ATTRACTIEF EN  

DUURZAAM SPORTCOMPLEX

EEN WESTELSE TOPBIBLIOTHEEK
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Armoede kan vele gezichten aannemen, en we 
kunnen het niet altijd zien, MAAR: niemand kiest 

ervoor om in armoede te leven !

Armoede heet echter verregaande gevolgen zoals  
een slechte woonsituatie, minder kansen op 
opleiding of  gezondheidsproblemen.  Ook 
kinderen die opgroeien in een gezin dat in 
armoede leet, dragen hiervan de gevolgen.  Ze 
sporten minder, volgen minder les en gaan 
minder vaak een dagje naar de speeltuin of 
vriendjes worden niet uitgenodigd uit schaamte.  
 
Projecthuis de Dreef wil hen ook kansen bieden: 
gewoon door naar hen te luisteren bij een kop 
kofie, door te helpen bij huiswerkbegeleiding 
of door leuke activiteiten en vorming te 
organiseren. Met de oprichting van het Huis van 
het Kind zet CD&V bovendien extra in op het 
ondersteunen van kinderen in kwetsbare gezinnen.   
CD&V wil immers elke inwoner van Westerlo een 
menswaardig bestaan bieden.

CD&V HELPT KANSARMEN
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CD&V WIL EEN WAARDIG MANTELZORG-

BELEID IN ONZE GEMEENTE

CD&V Westerlo wil dat zorgbehoevende personen zo 

lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving 

kunnen blijven wonen. Daarom willen we het grote 

maatschappelijke belang van onze mantelzorgers 

erkennen, waarderen en stimuleren. 

Om dit te realiseren start de gemeente in de loop van 

dit jaar met de uitreiking van de ‘mantelzorgcheque’. 

Deze cheque heet een waarde van € 15 en kan 

worden ingeruild bij de lokale handelaars. Er zullen 

jaarlijks maximaal 12 cheques per persoon uitgereikt 

kunnen worden. De cheques gaan integraal naar 

de zorgbehoevende zelf, zodat hij/zij deze zelf kan 

verdelen onder zijn of haar mantelzorgers.

Daarnaast willen we de mantelzorgers nog 

extra ondersteunen met het organiseren van 

infomomenten, vorming en mantelzorgdagen. 

Ook de respijtzorg (tijdelijke opvang van de 

zorgbehoevende tijdens de afwezigheid van 

de mantelzorger) moet de volgende jaren extra 

aandacht krijgen binnen onze gemeente. 
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 Blijf op de hoogte! Wenst u geïnformeerd te blijven  

over de activiteiten van CD&V Westerlo? Stuur dan een mailtje naar  

ivan.vandenbergh@telenet.be

 Verantwoordelijke uitgever: 

John Verbraeken, Kardinaal Cardijnstraat 3, 2260 Westerlo

 Foto’s: Marcel Ven, Hilde Peetermans

Volg ons: 

 @cdenvwesterlo       @cdenvwesterlo

 Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:

www.cdenv.be/wordlid

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: 

www.westerlo.cdenv.be

Ben jij jong(ere) en ambitieus? Heb je altijd al iets willen veranderen aan het Westelse beleid?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Wie zijn ‘wij’?  Wij zijn een tof groepje jongeren met ambitie. Ambitie om samen te 
werken aan een beleid voor de Westelse jeugd en CD&V weer hip te maken! Wij zijn jong & toch CD&V! 

Zin om deel uit te maken van ons team? 
Aarzel niet om contact op te nemen via annelienbeheydt@hotmail.com.

EERST STUDEREN,
DAARNA FEESTEN

CD&V JONGEREN

Het aanbieden van een studieruimte in de Abdij 
van Tongerlo tijdens de afgelopen blokperiode 
was een groot succes.  Heel wat studenten 
maakten dankbaar gebruik van dit aanbod.  Het 
mooie en rustige kader, de teamgeest tussen de 
studenten en de gastvrijheid van de Norbertijnen 
in de Abdij maakten al dat blokken toch een heel 
stuk aangenamer.  

Ook in de toekomst zal CD&V, in samenwerking met 
de Abdij, dit initiatief blijven herhalen.

Vanaf 1 januari 2020 mogen organisatoren van 
evenementen geen plastiek bekers, borden, bestek 
of éénmalige drankverpakkingen meer gebruiken 
tijdens hun activiteiten.  Op vraag van CD&V 
werd deze verplichting niet afgewacht en geet 
Westerlo al vele jaren zelf het goede voorbeeld door 
herbruikbare bekers te gebruiken bij activiteiten 
die door de gemeente worden georganiseerd.  De 
Westelse verenigingen kunnen voor hun activiteiten 
al sinds 2004 herbruikbare bekers ontlenen bij de 
gemeente.  
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