
De eerste helft van de bestuursperiode 2019-2024 werd 
overschaduwd door de aanhoudende COVID-pandemie die, 
jammer genoeg, ook in Westerlo slachtoffers maakte. Door 
alle opgelegde beperkingen waren het harde tijden, eveneens 
voor een burgemeester die zo graag onder de mensen is.

Als antwoord op deze crisis keurde de gemeenteraad een 
Kroonplan goed. Een plan met niet alleen maatregelen 
voor zorg en gezondheid, maar ook met steun voor onze 
verenigingen en de bevolkingsgroepen die zwaar zijn 
getroffen. Het ter beschikking stellen van De Zoerla als 
regionaal vaccinatiecentrum hoorde daar ook bij en kende 
een groot succes. De vele vrijwilligers hebben ijzer met 
hun handen gebroken en ik wens hen dan ook, in naam van 
al onze inwoners, nogmaals hartelijk te danken.

Echter, dat akelige virus stopte ons niet om de geplande grote 
projecten, zoals de bouw van een nieuwe kunstencampus, de 
vernieuwing van de Bib en de uitbreiding van de kleuterschool 
met kinderopvang in Heultje, te realiseren. 

Verder werden op tal van plaatsen de weginfrastructuur 
verbeterd. Met de huur van het Sporta-centrum blijft onze 
gemeente bovendien ook op het vlak van sport en recreatie 
aan de top.

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de 
gemeente Westerlo voor de eerste helft van de legislatuur 
door de pers een zeer goede beoordeling kreeg, nl. een 
onderscheiding! De volgende jaren blijft het gemeentebestuur 
fors investeren in een eigentijdse basisinfrastructuur voor 
jong en oud. Het opwaarderen van het iconisch Reflex-
gebouw als ontmoetingscentrum en de renovatie van de 
populaire cafetaria achter het gemeentehuis zijn hiervan 
mooie voorbeelden. Zeker voor kinderen en jongeren is het 
belangrijk dat zij in ideale omstandigheden kunnen opgroeien 
en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ondanks 
al het uitstel jeuken onze handen om opnieuw activiteiten 
te organiseren. We plannen dan ook, samen met onze 
verenigingen, feest- en buurtcomités, opnieuw tal van 
activiteiten. Zo kijken we uit naar een nieuwe editie van de 
zomerse wandelingen, Westerlo op stap (op 24 september 
naar Maastricht) en het project ‘Goede buren, warme straten’.

Een warme thuis en goede relaties met de buren zijn van 
goudwaarde, evenals veilige, gezonde en zorgzame buurten. 
Met het project ‘goede buren, warme straten’ doet de 
gemeente een beroep op al onze inwoners om zich meer dan 
ooit in te zetten voor een gezellige en veilige buurt. We laten 
onze 7 sterke dorpen hiermee schitteren in de Parel van 
de Kempen.
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Verbeteren van fiets- en voetpaden, de weginfrastructuur, de waterhuishouding 
(riolering en grachten) en het groenonderhoud, daarvoor heeft het CD&V-
bestuur serieus de handen uit de mouwen gestoken. We sommen ze even op:    

De gemeentelijke gebouwen worden zoals voorzien in de meerjarenplanning 
vernieuwd en krijgen een duurzamer karakter.  Voorbeelden hiervan zijn 
alvast de mooie uitbreiding van de bib, de nieuwe kunstencampus, de 
nieuwe scholen in Voortkapel en Heultje, enz.

Een groot rioleringsproject in de August Cannaertsstraat en omgeving is 
volop in uitvoering en zit strak op schema. Dit dossier, dat jarenlang in de 
pijplijn zat,  wordt nu door de gedrevenheid van het CD&V-bestuur eindelijk 
gerealiseerd.

Rioleringswerken die noodzakelijk waren in de Sint-Annekesstraat en de 
Maaldonk werden uitgevoerd tot grote tevredenheid van de bewoners.  
Een goede communicatie, een zeer stipte opvolging en een mooi resultaat 
waren veel gehoorde reacties.

Aan tientallen fiets- en voetpaden werd al gewerkt.  Het meest in het oog 
springend is zeker de vernieuwing van de voetpaden in de grootste woonwijk 
van de gemeente, Trienenkant.   

Er werden de voorbije jaren vele kilometers asfalt vernieuwd en op diverse 
plaatsen werden verbeteringswerken aan betonwegen uitgevoerd. De 
Gevaertlaan is hiervan een mooi resultaat.

Bijzondere aandacht zal ook nog gaan naar vernieuwing van paden op de 
kerkhoven waarbij bovendien extra wordt ingezet op de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. Ook de overdekte afscheidsruimtes, 
die door CD&V werden opgenomen in de verkiezingsbeloftes, zullen de 
komende jaren op elk kerkhof een plek krijgen.  

Ontwerp nieuwe school Voortkapel 
Architect: Sarah Theeuws

· De opstart van de ‘laptop-bib’ voor kinderen 
uit de lagere school die een laptop nodig 
hebben voor hun lessen en schooltaken maar 
voor wie het financieel niet vanzelfsprekend is 
om een laptop aan te kopen.

CD&V Westerlo schenkt veel  aandacht aan de meest kwetsbaren in onze gemeente en 
biedt de nodige ondersteuning aan enkele nieuwe projecten, zoals…

CD&V WESTERLO REIKT DE HAND 
NAAR DE MEEST KWETSBAREN

              CD&V WESTERLO     
         HEEFT EEN HART 
VOOR MANTELZORGERS! 
Vele mantelzorgers binnen onze gemeente zorgen ervoor dat heel wat 
zorg- en hulpbehoevenden langer in hun vertrouwde thuisomgeving 
kunnen blijven wonen. De familieleden, vrienden of buren vervullen als 
mantelzorger allerlei taken in en rond het huis. Ze zijn een belangrijke 
steun en aanspreekpunt voor zowel de professionele hulpverlener als 
de zorg- en hulpbehoevende.

Als blijk van waardering en steun voor deze mantelzorgers nam CD&V 
Westerlo in 2020 het initiatief om te starten met de ‘mantelzorgcheque’. 
In 2020 bedroeg het maximumbedrag van de mantelzorgcheques € 180 
per jaar. Vanaf 2021 werd dit bedrag zelfs opgetrokken tot € 240 per 
jaar. De zorgbehoevende kan zelf beslissen hoe hij of zij deze cheque 
inzet. 

Daarnaast bieden wij de mantelzorgers nog extra ondersteuning aan 
door hen uit te nodigen op de eerste ‘dag van de mantelzorg’ op 23 juni. 
Later gaan er ook nog vormings- en infomomenten door.

· De overeenkomst die werd afgesloten 
met FEESTvarken vzw. Samen met 
FEESTvarken vzw worden gezinnen 
in Westerlo op een positieve manier 
ondersteund in hun strijd tegen armoede. 
Zo vinden verjaardagspakketten hun 
weg naar jarige kinderen van 1 tot 12 
jaar in kwetsbare gezinnen. Daarnaast 
werkt FEESTvarken vzw ook educatieve 
pakketten uit voor scholen, bedrijven en 
particulieren om mensen te sensibiliseren 
over het bestaan van (kinder)armoede in 
onze samenleving en om zich tegen deze 
armoede in te zetten.

· De film ‘Als den hemel op uwe kop valt’, 
gemaakt naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van projecthuis ‘de Dreef’ en tijdens 
3 voorstellingen geprojecteerd in de Zoerla. 
Deze film geeft een inkijk in het leven en de 
gevoelens van mensen in sociaal kwetsbare 
posities. Een verhaal dat gebracht werd met 
humor en ontroering en waarbij de mensen in 
sociaal kwetsbare situaties hun verhalen zelf 
acteerden, ondersteund door andere acteurs. 

VRIJWILLIGERS
MAKEN HET VERSCHIL!

DE HANDEN OP ELKAAR VOOR WESTERLO 
ALS KMO-VRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN 
VLAANDEREN

WESTERLO HEEFT 
GEEN GAT IN Z’N 
HAND
De gemeentelijke financiën zijn bij CD&V al 
decennia in goede handen. Dat blijkt al 25 jaar uit 
vergelijkende studies van alle Vlaamse gemeentes.  
Door de slimme afbouw van de historische schuld 
kan Westerlo, zonder belastingverhogingen, elk  
jaar opnieuw toch grote investeringsprojecten 
uitvoeren om de dienstverlening voor de bewoners 
te verbeteren. De Westelse personenbelasting 
en opcentiemen zijn lager dan het Vlaamse 
gemiddelde en zullen laag blijven! Onze gezonde 
gemeentelijke financiën maken het mogelijk om in 
Westerlo aangenaam, genietend, en als het nodig 
is gesteund, door het leven te walsen. Niemand in 
Westerlo wordt vergeten! 

Het is niet toevallig dat Westerlo werd verkozen tot KMO-vriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Deze beloning kwam 
er na een grondige evaluatie van de Bouwunie van de openbare werken die alle Vlaamse gemeentes de voorbije jaren 
uitvoerden. Veel Vlaamse gemeenten kiezen ervoor om hun openbare werken aan te besteden in grote loten waardoor 
enkel de hele grote bedrijven de capaciteit hebben om deze uit te voeren. Het Westelse CD&V-bestuur kiest er echter voor 
om, daar waar mogelijk, grote werken te verdelen in verschillende kleine loten. Hierdoor krijgen ook de vele lokale KMO’s 
de gelegenheid om een offerte in te dienen en de opdracht toegewezen te krijgen. Reken daar nog de goede opvolging 
van de werken en de goede samenwerking met de KMO’s bij, en je hebt het perfecte recept om tot KMO-vriendelijkste 
gemeente gekozen te worden.

HAND IN HAND MET 
ONZE ONDERNEMERS
Ter ondersteuning van de lokale handelaars werd de actie 
‘samen loyaal voor lokaal’ opgestart. Aankopen bij Westelse 
zelfstandigen werden aangeduid op spaarkaarten waarmee 
prijzen konden gewonnen worden. Naast duizenden 
euro’s aan prijzen konden er ook 5 elektrische fietsen, 
aangekocht bij de fietsenhandelaars van de gemeente, 
gewonnen worden. Een andere door de handelaars, erg 
geapprecieerde, actie was deze van de Westelse kadobons 
die door de gemeente werden uitgebracht en bij de Westelse 
handelaars konden verzilverd worden.

 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

 Verantwooredlijke uitgever
John Verbraeken
Kardinaal Cardijnstraat 3
2260 Westerlo
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CULTUUR
De infrastructuur van de gemeentelijke Bib kreeg 
een grondige aanpassing met de uitbreiding van de 
jeugdafdeling, een nieuwe polyvalente zaal en de 
vernieuwing en verruiming van de inkomhal. Per jaar 
zijn er ongeveer 250.000 uitleningen. De Bib is niet 
alleen een uitleenpost, maar ook een animatiecentrum 
rond diverse thema’s. Er kunnen nu nog meer lezingen 
plaatsvinden dan in het verleden. 

TOERISME
Westerlo mag bij de mooiste gemeenten van Vlaanderen gerekend worden. 
Onze gemeente trekt elk jaar duizenden wandelaars en fietsers aan. Onze 
toeristische dienst verdient daarom ook de nodige steun en waardering. 
Het mooi aangelegde park rond de toeristische dienst naast de kerk in 
Westerlo is een schot in de roos. Ook de nieuwe streekproductenshop kent 
veel succes. Als kers op de taart investeren we dit voorjaar in een complete 
vernieuwing van het sprookjesbos in de Beeltjens, dat onder de nieuwe naam 
Gravinnekespad een heus belevingsparcours wordt.

VRIJE TIJD
De gemeente is lange tijd op zoek geweest naar 
een polyvalente zaal in Westerlo-centrum. Met 
de aankoop van voormalige dancing Reflex zijn 
de CD&V-mandatarissen hierin geslaagd. Het 
doel is om in dit gebouw een multifunctionele 
ontmoetingsruimte te creëren; niet alleen voor 
de jeugd, maar voor alle verenigingen. Zoals 
iedereen dit ondertussen 
verwacht van CD&V zal 
er bij de ontwikkeling 
van de plannen ook 
hier inspraak zijn 
van verenigingen en 
buurtbewoners. 

SPORT
Enige tijd geleden zat Sporta 
financieel in woelig water. De 
redding kwam er door een 
langdurig samenwerkingsakkoord 
met de gemeente. Met het afsluiten 
van het huurcontract kunnen 
heel wat Westelse sportclubs 
deze mooie sportinfrastructuur 
blijven gebruiken aan gunstige 
voorwaarden. Bewegen moet ook 
dicht bij huis kunnen. Daarom 
werd er in elk deeldorp een loop- 
en wandelomloop uitgetekend 
en bewegwijzerd. Per deeldorp 
zal een peter, die de omloop 
heeft helpen uittekenen, mee een 
oogje in het zeil houden voor het 
onderhoud van het traject. 100 
000 zwembeurten per jaar telt ons 
zwembad al. Met de uitbreiding van 
een leuke glijbaan in 2022 zal dit 
bezoekersaantal zeker nog stijgen.  
De cafetaria in het park achter het 
gemeentehuis krijgt een nieuw dak 
en nieuwe verwarming. Ook wordt 
er dubbele beglazing geplaatst. 
Hierdoor zal het comfort in deze 
ontmoetingsplaats voor onze 
senioren gevoelig verbeteren. 

CD&V WESTERLO EN WELZIJN: 
TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK

ELEKTRIFICEREN
·  Op het zwembad, de kunstencampus, de 
kleuterschool van Heultje en de basisschool 
van Voortkapel liggen zonnepanelen met 
een vermogen van 99 kWp.  Volgende op de 
planning is de bibliotheek.
·  Systematisch vervangen we alle oude 
voertuigen volgens noodzaak/ouderdom naar 
meer duurzame voertuigen. Zo werden voor de 
verschillende gemeente- en OCMW-diensten al 
een tiental hybride voertuigen aangekocht.

CD&V Westerlo is een partij die wil vergroenen, verblauwen, ontharden en elektrificeren 
en dat wordt weerspiegeld in het klimaatactieplan. Dit plan doorliep een participatietraject 
bij de gemeentelijke adviesraden, de stuurgroep duurzame ontwikkelingsdoelen, de 
kindergemeenteraad en de inwoners van Westerlo. Het klimaatactieplan is een dynamisch 
instrument, dat regelmatig wordt aangepast aan nieuwe inzichten, noden of mogelijkheden 
maar telkens met als doel om onze gemeente duurzaam te maken.

ONTHARDEN
·  CD&V motiveert de scholen en ouderraden om 
de speelplaatsen te ontharden en vergroenen. 
Daar waar mogelijk zal de gemeente steun 
bieden bij de uitvoering.
·  Er zal worden nagegaan welke ontharding 
op openbaar domein kan worden vervangen 
door een groener alternatief, bijvoorbeeld 
volledig verharde parkings vervangen door 
grasroosters.

VERGROENEN
· Tijdens de bloembollenactie in 
2021 hebben we met z’n allen 79.240 
bloembollen geplant. In park Noels, achter 
de parochiezaal in Tongerlo, zijn nog eens 
34.500 bloembollen aangeplant.
· Met Behaag onze Kempen worden 
gezinnen gestimuleerd om streekeigen 
plantgoed te gebruiken.
· Dit jaar is er de 1001 bomenactie. Doel is 
om elk gezin een boom, die voor hun tuin 
geschikt is, te laten aanplanten. 
· De inwoners zullen beroep kunnen doen 
op een tuincoach die advies zal geven over 
hoe Westelse gezinnen de natuur kunnen 
uitnodigen in hun tuin.

CD&V WESTERLO DRAAGT ECOLOGIE
EN DUURZAAMHEID OP HANDEN

VERBLAUWEN
· De gemeenteplantsoenen krijgen water uit de 
regenwaterputten van het technisch centrum. 
· De gemeente motiveert bedrijven om regenwater te 
hergebruiken in plaats van grondwater op te pompen. 
· Bij bouwwerken mogen de bouwheren het 
opgepompte water niet meer in de riolering lozen. 
· De aanleg van wadi’s op scholen wordt gestimuleerd. 
Een wadi is een zone waar water in de grond kan 
infiltreren. Via een waterfiets kunnen de kinderen 
regenwater uit de waterput in de wadi pompen.

VRACHTWAGENVERKEER IN HEULTJE, EEN BIJZONDER 
AANDACHTSPUNT
De provincie organiseert reeds geruime tijd een mobiliteitsstudie 
Zuiderkempen. De problematiek van het vrachtwagenverkeer in 
Heultje en omliggende dorpen maakt deel uit van deze studie. 
Onder impuls van CD&V speelt Westerlo hierin een bijzonder actieve 
rol. Zo heeft onze gemeente concrete voorstellen gedaan om de 
knoop te ontwarren, wordt er getracht om de andere gemeenten 
te overtuigen van een correcte oplossing en wordt er regelmatig 
overlegd met de provincie in de hoop dat zij de beste oplossing 
zullen kiezen.

CD&V WESTERLO ZET MET 
HAND EN TAND IN OP MOBILITEIT

Voor CD&V Westerlo is verkeersveiligheid erg belangrijk. 
Zo verschenen in het straatbeeld van onze gemeente 
tientallen oplichtende snelheidsinformatieborden en 
werd er geïnvesteerd in vier extra mobiele lichtborden. 
Maar CD&V doet nog veel meer om onze veiligheid in de 
hand te werken.

FIETSVEILIGHEID
Verschillende fietspaden werden heraangelegd en er zullen 
er de volgende jaren nog heel wat worden aangepakt. Daarbij 
gaat de voorkeur, indien mogelijk, uit naar gescheiden 
fietspaden. Verder werden verschillende fietsoversteken en 
fietssuggestiestroken aangelegd en zal dit nog gebeuren in 
onder andere Stippelberg en Ter Voort.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING.
Een topprioriteit van CD&V zijn de 
schoolomgevingen. Daarom werden 
er nieuwe fietsverbindingen en een 
variabele zone 30 gerealiseerd in 
Heultje, een schoolstraat met 
slagboom en verkeerslichten 
in Voortkapel, een fietsstraat 
en schoolstraat (op proef) in 
Oosterwijk, een variabele zone 30 in 
Tongerlo waar ook meer uitgebreide 
verkeerslichten komen en tot slot 
werden aan alle schoolomgevingen gele 
thermoplasten op de rijbaan aangebracht die 
de zone 30 aangeven. Daarenboven is Westerlo initiatiefnemer van 
het project Bike2School, dat op Kempens niveau werd uitgerold en 
waar onze Westelse fietsertjes bij de besten zijn!

TE SNEL IS NIET VEILIG
Vorig jaar werd het gemeentelijk snelheidsplan goedgekeurd. In dit plan werd 
rekening gehouden met de opmerkingen en cijfergegevens van de politie, analyses 
van het verkeerscomité maar vooral met jullie talrijke input! Overigens zal ook in de 
toekomst elke vraag en opmerking die een inwoner aanbrengt met betrekking tot 
verkeer worden besproken op het maandelijks verkeerscomité. Niet elk voorstel kan 
worden gerealiseerd, maar CD&V tracht steeds een goede oplossing te bieden waarbij 
de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente voorop staan. Hierbij 
wordt waar nodig steeds buurtoverleg georganiseerd en worden proefopstellingen 
opgezet. 

KUNSTONDERWIJS
CD&V vindt het belangrijk dat iedereen die 
het wenst zijn, haar of hun creatief talent kan 
ontwikkelen binnen onze gemeente. Op 3 
september 2021 werd voor de meer dan 1000 
leerlingen de vernieuwde Kunstencampus 
aan de Boerenkrijglaan geopend. Daarbij 
werd er voor gekozen om de werking van onze 
academie uit te breiden met een hogere graad 
waar ook volwassenen in diverse ateliers hun 
gading kunnen vinden. Zo heeft de nieuwbouw 
4 prachtige ateliers en een ruimte voor een 
klei-oven. Op het gelijkvloers zijn een grote 
slagwerkklas en een concertzaaltje voorzien.

CD&V NEEMT WESTELSE KINDEREN BIJ 
DE HAND IN SCHOLEN EN KINDERCLUBS

BASISONDERWIJS
In onze warme gemeente wil CD&V kosten noch moeite sparen 
voor onze jongste inwonertjes. Het gemeentebestuur investeert 
daarom slim en bewust in kwaliteitsvol onderwijs. Hierdoor vindt 
elk kind een basisschool in zijn of haar eigen dorp! In Heultje kan 
dit in de gerenoveerde gemeenteschool De Klimboom die op 16 
oktober 2021 feestelijk werd geopend.  In Voortkapel starten dan 
weer op korte termijn de werken aan de basisschool De Bezige 
Bijtjes. Deze werken maken het mogelijk dat de 2 locaties waar 
de scholen in Voortkapel zijn gevestigd, kunnen samengevoegd 
worden. 

KINDEROPVANG
Naast kwaliteitsvol onderwijs trekt het gemeentebestuur ook volop de kaart 
van even kwalitatieve kinderopvang. De combinatie werk en gezin mogelijk 
maken, blijft een belangrijk speerpunt.

Daarom heeft het gemeentebestuur onder impuls van CD&V de voorbije jaren 
fors geïnvesteerd in de infrastructuur voor buitenschoolse kinderopvang. Van 
2005 tot nu werden de kinderclubs in onze 7 dorpen verbouwd of vernieuwd. 



CULTUUR
De infrastructuur van de gemeentelijke Bib kreeg 
een grondige aanpassing met de uitbreiding van de 
jeugdafdeling, een nieuwe polyvalente zaal en de 
vernieuwing en verruiming van de inkomhal. Per jaar 
zijn er ongeveer 250.000 uitleningen. De Bib is niet 
alleen een uitleenpost, maar ook een animatiecentrum 
rond diverse thema’s. Er kunnen nu nog meer lezingen 
plaatsvinden dan in het verleden. 

TOERISME
Westerlo mag bij de mooiste gemeenten van Vlaanderen gerekend worden. 
Onze gemeente trekt elk jaar duizenden wandelaars en fietsers aan. Onze 
toeristische dienst verdient daarom ook de nodige steun en waardering. 
Het mooi aangelegde park rond de toeristische dienst naast de kerk in 
Westerlo is een schot in de roos. Ook de nieuwe streekproductenshop kent 
veel succes. Als kers op de taart investeren we dit voorjaar in een complete 
vernieuwing van het sprookjesbos in de Beeltjens, dat onder de nieuwe naam 
Gravinnekespad een heus belevingsparcours wordt.

VRIJE TIJD
De gemeente is lange tijd op zoek geweest naar 
een polyvalente zaal in Westerlo-centrum. Met 
de aankoop van voormalige dancing Reflex zijn 
de CD&V-mandatarissen hierin geslaagd. Het 
doel is om in dit gebouw een multifunctionele 
ontmoetingsruimte te creëren; niet alleen voor 
de jeugd, maar voor alle verenigingen. Zoals 
iedereen dit ondertussen 
verwacht van CD&V zal 
er bij de ontwikkeling 
van de plannen ook 
hier inspraak zijn 
van verenigingen en 
buurtbewoners. 

SPORT
Enige tijd geleden zat Sporta 
financieel in woelig water. De 
redding kwam er door een 
langdurig samenwerkingsakkoord 
met de gemeente. Met het afsluiten 
van het huurcontract kunnen 
heel wat Westelse sportclubs 
deze mooie sportinfrastructuur 
blijven gebruiken aan gunstige 
voorwaarden. Bewegen moet ook 
dicht bij huis kunnen. Daarom 
werd er in elk deeldorp een loop- 
en wandelomloop uitgetekend 
en bewegwijzerd. Per deeldorp 
zal een peter, die de omloop 
heeft helpen uittekenen, mee een 
oogje in het zeil houden voor het 
onderhoud van het traject. 100 
000 zwembeurten per jaar telt ons 
zwembad al. Met de uitbreiding van 
een leuke glijbaan in 2022 zal dit 
bezoekersaantal zeker nog stijgen.  
De cafetaria in het park achter het 
gemeentehuis krijgt een nieuw dak 
en nieuwe verwarming. Ook wordt 
er dubbele beglazing geplaatst. 
Hierdoor zal het comfort in deze 
ontmoetingsplaats voor onze 
senioren gevoelig verbeteren. 
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op openbaar domein kan worden vervangen 
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te overtuigen van een correcte oplossing en wordt er regelmatig 
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overlegd met de provincie in de hoop dat zij de beste oplossing 
zullen kiezen.

CD&V WESTERLO ZET MET 
HAND EN TAND IN OP MOBILITEIT

Voor CD&V Westerlo is verkeersveiligheid erg belangrijk. 
Zo verschenen in het straatbeeld van onze gemeente 
tientallen oplichtende snelheidsinformatieborden en 
werd er geïnvesteerd in vier extra mobiele lichtborden. 
Maar CD&V doet nog veel meer om onze veiligheid in de 
hand te werken.

FIETSVEILIGHEID
Verschillende fietspaden werden heraangelegd en er zullen 
er de volgende jaren nog heel wat worden aangepakt. Daarbij 
gaat de voorkeur, indien mogelijk, uit naar gescheiden 
fietspaden. Verder werden verschillende fietsoversteken en 
fietssuggestiestroken aangelegd en zal dit nog gebeuren in 
onder andere Stippelberg en Ter Voort.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING.
Een topprioriteit van CD&V zijn de 
schoolomgevingen. Daarom werden 
er nieuwe fietsverbindingen en een 
variabele zone 30 gerealiseerd in 
Heultje, een schoolstraat met 
slagboom en verkeerslichten 
in Voortkapel, een fietsstraat 
en schoolstraat (op proef) in 
Oosterwijk, een variabele zone 30 in 
Tongerlo waar ook meer uitgebreide 
verkeerslichten komen en tot slot 
werden aan alle schoolomgevingen gele 
thermoplasten op de rijbaan aangebracht die 
de zone 30 aangeven. Daarenboven is Westerlo initiatiefnemer van 
het project Bike2School, dat op Kempens niveau werd uitgerold en 
waar onze Westelse fietsertjes bij de besten zijn!

TE SNEL IS NIET VEILIG
Vorig jaar werd het gemeentelijk snelheidsplan goedgekeurd. In dit plan werd 
rekening gehouden met de opmerkingen en cijfergegevens van de politie, analyses 
van het verkeerscomité maar vooral met jullie talrijke input! Overigens zal ook in de 
toekomst elke vraag en opmerking die een inwoner aanbrengt met betrekking tot 
verkeer worden besproken op het maandelijks verkeerscomité. Niet elk voorstel kan 
worden gerealiseerd, maar CD&V tracht steeds een goede oplossing te bieden waarbij 
de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente voorop staan. Hierbij 
wordt waar nodig steeds buurtoverleg georganiseerd en worden proefopstellingen 
opgezet. 

KUNSTONDERWIJS
CD&V vindt het belangrijk dat iedereen die 
het wenst zijn, haar of hun creatief talent kan 
ontwikkelen binnen onze gemeente. Op 3 
september 2021 werd voor de meer dan 1000 
leerlingen de vernieuwde Kunstencampus 
aan de Boerenkrijglaan geopend. Daarbij 
werd er voor gekozen om de werking van onze 
academie uit te breiden met een hogere graad 
waar ook volwassenen in diverse ateliers hun 
gading kunnen vinden. Zo heeft de nieuwbouw 
4 prachtige ateliers en een ruimte voor een 
klei-oven. Op het gelijkvloers zijn een grote 
slagwerkklas en een concertzaaltje voorzien.

CD&V NEEMT WESTELSE KINDEREN BIJ 
DE HAND IN SCHOLEN EN KINDERCLUBS

BASISONDERWIJS
In onze warme gemeente wil CD&V kosten noch moeite sparen 
voor onze jongste inwonertjes. Het gemeentebestuur investeert 
daarom slim en bewust in kwaliteitsvol onderwijs. Hierdoor vindt 
elk kind een basisschool in zijn of haar eigen dorp! In Heultje kan 
dit in de gerenoveerde gemeenteschool De Klimboom die op 16 
oktober 2021 feestelijk werd geopend.  In Voortkapel starten dan 
weer op korte termijn de werken aan de basisschool De Bezige 
Bijtjes. Deze werken maken het mogelijk dat de 2 locaties waar 
de scholen in Voortkapel zijn gevestigd, kunnen samengevoegd 
worden. 

KINDEROPVANG
Naast kwaliteitsvol onderwijs trekt het gemeentebestuur ook volop de kaart 
van even kwalitatieve kinderopvang. De combinatie werk en gezin mogelijk 
maken, blijft een belangrijk speerpunt.

Daarom heeft het gemeentebestuur onder impuls van CD&V de voorbije jaren 
fors geïnvesteerd in de infrastructuur voor buitenschoolse kinderopvang. Van 
2005 tot nu werden de kinderclubs in onze 7 dorpen verbouwd of vernieuwd. 



CULTUUR
De infrastructuur van de gemeentelijke Bib kreeg 
een grondige aanpassing met de uitbreiding van de 
jeugdafdeling, een nieuwe polyvalente zaal en de 
vernieuwing en verruiming van de inkomhal. Per jaar 
zijn er ongeveer 250.000 uitleningen. De Bib is niet 
alleen een uitleenpost, maar ook een animatiecentrum 
rond diverse thema’s. Er kunnen nu nog meer lezingen 
plaatsvinden dan in het verleden. 

TOERISME
Westerlo mag bij de mooiste gemeenten van Vlaanderen gerekend worden. 
Onze gemeente trekt elk jaar duizenden wandelaars en fietsers aan. Onze 
toeristische dienst verdient daarom ook de nodige steun en waardering. 
Het mooi aangelegde park rond de toeristische dienst naast de kerk in 
Westerlo is een schot in de roos. Ook de nieuwe streekproductenshop kent 
veel succes. Als kers op de taart investeren we dit voorjaar in een complete 
vernieuwing van het sprookjesbos in de Beeltjens, dat onder de nieuwe naam 
Gravinnekespad een heus belevingsparcours wordt.

VRIJE TIJD
De gemeente is lange tijd op zoek geweest naar 
een polyvalente zaal in Westerlo-centrum. Met 
de aankoop van voormalige dancing Reflex zijn 
de CD&V-mandatarissen hierin geslaagd. Het 
doel is om in dit gebouw een multifunctionele 
ontmoetingsruimte te creëren; niet alleen voor 
de jeugd, maar voor alle verenigingen. Zoals 
iedereen dit ondertussen 
verwacht van CD&V zal 
er bij de ontwikkeling 
van de plannen ook 
hier inspraak zijn 
van verenigingen en 
buurtbewoners. 

SPORT
Enige tijd geleden zat Sporta 
financieel in woelig water. De 
redding kwam er door een 
langdurig samenwerkingsakkoord 
met de gemeente. Met het afsluiten 
van het huurcontract kunnen 
heel wat Westelse sportclubs 
deze mooie sportinfrastructuur 
blijven gebruiken aan gunstige 
voorwaarden. Bewegen moet ook 
dicht bij huis kunnen. Daarom 
werd er in elk deeldorp een loop- 
en wandelomloop uitgetekend 
en bewegwijzerd. Per deeldorp 
zal een peter, die de omloop 
heeft helpen uittekenen, mee een 
oogje in het zeil houden voor het 
onderhoud van het traject. 100 
000 zwembeurten per jaar telt ons 
zwembad al. Met de uitbreiding van 
een leuke glijbaan in 2022 zal dit 
bezoekersaantal zeker nog stijgen.  
De cafetaria in het park achter het 
gemeentehuis krijgt een nieuw dak 
en nieuwe verwarming. Ook wordt 
er dubbele beglazing geplaatst. 
Hierdoor zal het comfort in deze 
ontmoetingsplaats voor onze 
senioren gevoelig verbeteren. 

CD&V WESTERLO EN WELZIJN: 
TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK

ELEKTRIFICEREN
·  Op het zwembad, de kunstencampus, de 
kleuterschool van Heultje en de basisschool 
van Voortkapel liggen zonnepanelen met 
een vermogen van 99 kWp.  Volgende op de 
planning is de bibliotheek.
·  Systematisch vervangen we alle oude 
voertuigen volgens noodzaak/ouderdom naar 
meer duurzame voertuigen. Zo werden voor de 
verschillende gemeente- en OCMW-diensten al 
een tiental hybride voertuigen aangekocht.

CD&V Westerlo is een partij die wil vergroenen, verblauwen, ontharden en elektrificeren 
en dat wordt weerspiegeld in het klimaatactieplan. Dit plan doorliep een participatietraject 
bij de gemeentelijke adviesraden, de stuurgroep duurzame ontwikkelingsdoelen, de 
kindergemeenteraad en de inwoners van Westerlo. Het klimaatactieplan is een dynamisch 
instrument, dat regelmatig wordt aangepast aan nieuwe inzichten, noden of mogelijkheden 
maar telkens met als doel om onze gemeente duurzaam te maken.

ONTHARDEN
·  CD&V motiveert de scholen en ouderraden om 
de speelplaatsen te ontharden en vergroenen. 
Daar waar mogelijk zal de gemeente steun 
bieden bij de uitvoering.
·  Er zal worden nagegaan welke ontharding 
op openbaar domein kan worden vervangen 
door een groener alternatief, bijvoorbeeld 
volledig verharde parkings vervangen door 
grasroosters.

VERGROENEN
· Tijdens de bloembollenactie in 
2021 hebben we met z’n allen 79.240 
bloembollen geplant. In park Noels, achter 
de parochiezaal in Tongerlo, zijn nog eens 
34.500 bloembollen aangeplant.
· Met Behaag onze Kempen worden 
gezinnen gestimuleerd om streekeigen 
plantgoed te gebruiken.
· Dit jaar is er de 1001 bomenactie. Doel is 
om elk gezin een boom, die voor hun tuin 
geschikt is, te laten aanplanten. 
· De inwoners zullen beroep kunnen doen 
op een tuincoach die advies zal geven over 
hoe Westelse gezinnen de natuur kunnen 
uitnodigen in hun tuin.

CD&V WESTERLO DRAAGT ECOLOGIE
EN DUURZAAMHEID OP HANDEN

VERBLAUWEN
· De gemeenteplantsoenen krijgen water uit de 
regenwaterputten van het technisch centrum. 
· De gemeente motiveert bedrijven om regenwater te 
hergebruiken in plaats van grondwater op te pompen. 
· Bij bouwwerken mogen de bouwheren het 
opgepompte water niet meer in de riolering lozen. 
· De aanleg van wadi’s op scholen wordt gestimuleerd. 
Een wadi is een zone waar water in de grond kan 
infiltreren. Via een waterfiets kunnen de kinderen 
regenwater uit de waterput in de wadi pompen.

VRACHTWAGENVERKEER IN HEULTJE, EEN BIJZONDER 
AANDACHTSPUNT
De provincie organiseert reeds geruime tijd een mobiliteitsstudie 
Zuiderkempen. De problematiek van het vrachtwagenverkeer in 
Heultje en omliggende dorpen maakt deel uit van deze studie. 
Onder impuls van CD&V speelt Westerlo hierin een bijzonder actieve 
rol. Zo heeft onze gemeente concrete voorstellen gedaan om de 
knoop te ontwarren, wordt er getracht om de andere gemeenten 
te overtuigen van een correcte oplossing en wordt er regelmatig 
overlegd met de provincie in de hoop dat zij de beste oplossing 
zullen kiezen.

CD&V WESTERLO ZET MET 
HAND EN TAND IN OP MOBILITEIT

Voor CD&V Westerlo is verkeersveiligheid erg belangrijk. 
Zo verschenen in het straatbeeld van onze gemeente 
tientallen oplichtende snelheidsinformatieborden en 
werd er geïnvesteerd in vier extra mobiele lichtborden. 
Maar CD&V doet nog veel meer om onze veiligheid in de 
hand te werken.

FIETSVEILIGHEID
Verschillende fietspaden werden heraangelegd en er zullen 
er de volgende jaren nog heel wat worden aangepakt. Daarbij 
gaat de voorkeur, indien mogelijk, uit naar gescheiden 
fietspaden. Verder werden verschillende fietsoversteken en 
fietssuggestiestroken aangelegd en zal dit nog gebeuren in 
onder andere Stippelberg en Ter Voort.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING.
Een topprioriteit van CD&V zijn de 
schoolomgevingen. Daarom werden 
er nieuwe fietsverbindingen en een 
variabele zone 30 gerealiseerd in 
Heultje, een schoolstraat met 
slagboom en verkeerslichten 
in Voortkapel, een fietsstraat 
en schoolstraat (op proef) in 
Oosterwijk, een variabele zone 30 in 
Tongerlo waar ook meer uitgebreide 
verkeerslichten komen en tot slot 
werden aan alle schoolomgevingen gele 
thermoplasten op de rijbaan aangebracht die 
de zone 30 aangeven. Daarenboven is Westerlo initiatiefnemer van 
het project Bike2School, dat op Kempens niveau werd uitgerold en 
waar onze Westelse fietsertjes bij de besten zijn!

TE SNEL IS NIET VEILIG
Vorig jaar werd het gemeentelijk snelheidsplan goedgekeurd. In dit plan werd 
rekening gehouden met de opmerkingen en cijfergegevens van de politie, analyses 
van het verkeerscomité maar vooral met jullie talrijke input! Overigens zal ook in de 
toekomst elke vraag en opmerking die een inwoner aanbrengt met betrekking tot 
verkeer worden besproken op het maandelijks verkeerscomité. Niet elk voorstel kan 
worden gerealiseerd, maar CD&V tracht steeds een goede oplossing te bieden waarbij 
de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente voorop staan. Hierbij 
wordt waar nodig steeds buurtoverleg georganiseerd en worden proefopstellingen 
opgezet. 

KUNSTONDERWIJS
CD&V vindt het belangrijk dat iedereen die 
het wenst zijn, haar of hun creatief talent kan 
ontwikkelen binnen onze gemeente. Op 3 
september 2021 werd voor de meer dan 1000 
leerlingen de vernieuwde Kunstencampus 
aan de Boerenkrijglaan geopend. Daarbij 
werd er voor gekozen om de werking van onze 
academie uit te breiden met een hogere graad 
waar ook volwassenen in diverse ateliers hun 
gading kunnen vinden. Zo heeft de nieuwbouw 
4 prachtige ateliers en een ruimte voor een 
klei-oven. Op het gelijkvloers zijn een grote 
slagwerkklas en een concertzaaltje voorzien.

CD&V NEEMT WESTELSE KINDEREN BIJ 
DE HAND IN SCHOLEN EN KINDERCLUBS

BASISONDERWIJS
In onze warme gemeente wil CD&V kosten noch moeite sparen 
voor onze jongste inwonertjes. Het gemeentebestuur investeert 
daarom slim en bewust in kwaliteitsvol onderwijs. Hierdoor vindt 
elk kind een basisschool in zijn of haar eigen dorp! In Heultje kan 
dit in de gerenoveerde gemeenteschool De Klimboom die op 16 
oktober 2021 feestelijk werd geopend.  In Voortkapel starten dan 
weer op korte termijn de werken aan de basisschool De Bezige 
Bijtjes. Deze werken maken het mogelijk dat de 2 locaties waar 
de scholen in Voortkapel zijn gevestigd, kunnen samengevoegd 
worden. 

KINDEROPVANG
Naast kwaliteitsvol onderwijs trekt het gemeentebestuur ook volop de kaart 
van even kwalitatieve kinderopvang. De combinatie werk en gezin mogelijk 
maken, blijft een belangrijk speerpunt.

Daarom heeft het gemeentebestuur onder impuls van CD&V de voorbije jaren 
fors geïnvesteerd in de infrastructuur voor buitenschoolse kinderopvang. Van 
2005 tot nu werden de kinderclubs in onze 7 dorpen verbouwd of vernieuwd. 



De eerste helft van de bestuursperiode 2019-2024 werd 
overschaduwd door de aanhoudende COVID-pandemie die, 
jammer genoeg, ook in Westerlo slachtoffers maakte. Door 
alle opgelegde beperkingen waren het harde tijden, eveneens 
voor een burgemeester die zo graag onder de mensen is.

Als antwoord op deze crisis keurde de gemeenteraad een 
Kroonplan goed. Een plan met niet alleen maatregelen 
voor zorg en gezondheid, maar ook met steun voor onze 
verenigingen en de bevolkingsgroepen die zwaar zijn 
getroffen. Het ter beschikking stellen van De Zoerla als 
regionaal vaccinatiecentrum hoorde daar ook bij en kende 
een groot succes. De vele vrijwilligers hebben ijzer met 
hun handen gebroken en ik wens hen dan ook, in naam van 
al onze inwoners, nogmaals hartelijk te danken.

Echter, dat akelige virus stopte ons niet om de geplande grote 
projecten, zoals de bouw van een nieuwe kunstencampus, de 
vernieuwing van de Bib en de uitbreiding van de kleuterschool 
met kinderopvang in Heultje, te realiseren. 

Verder werden op tal van plaatsen de weginfrastructuur 
verbeterd. Met de huur van het Sporta-centrum blijft onze 
gemeente bovendien ook op het vlak van sport en recreatie 
aan de top.

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de 
gemeente Westerlo voor de eerste helft van de legislatuur 
door de pers een zeer goede beoordeling kreeg, nl. een 
onderscheiding! De volgende jaren blijft het gemeentebestuur 
fors investeren in een eigentijdse basisinfrastructuur voor 
jong en oud. Het opwaarderen van het iconisch Reflex-
gebouw als ontmoetingscentrum en de renovatie van de 
populaire cafetaria achter het gemeentehuis zijn hiervan 
mooie voorbeelden. Zeker voor kinderen en jongeren is het 
belangrijk dat zij in ideale omstandigheden kunnen opgroeien 
en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ondanks 
al het uitstel jeuken onze handen om opnieuw activiteiten 
te organiseren. We plannen dan ook, samen met onze 
verenigingen, feest- en buurtcomités, opnieuw tal van 
activiteiten. Zo kijken we uit naar een nieuwe editie van de 
zomerse wandelingen, Westerlo op stap (op 24 september 
naar Maastricht) en het project ‘Goede buren, warme straten’.

Een warme thuis en goede relaties met de buren zijn van 
goudwaarde, evenals veilige, gezonde en zorgzame buurten. 
Met het project ‘goede buren, warme straten’ doet de 
gemeente een beroep op al onze inwoners om zich meer dan 
ooit in te zetten voor een gezellige en veilige buurt. We laten 
onze 7 sterke dorpen hiermee schitteren in de Parel van 
de Kempen.

MET CD&V 
IS WESTERLO
IN GOEDE 
HANDEN. 

Met hartverwarmende groeten, 
uw burgemeester

Onze mandatarissen in 

de gemeenteraad en 

het bijzonder comité. 

Marleen Nevelsteen en 

Lowie Thys waren belet 

voor de fotosessie.

CD&V WESTERLO STEEKT
DE HANDEN UIT DE MOUWEN 

Verbeteren van fiets- en voetpaden, de weginfrastructuur, de waterhuishouding 
(riolering en grachten) en het groenonderhoud, daarvoor heeft het CD&V-
bestuur serieus de handen uit de mouwen gestoken. We sommen ze even op:    

De gemeentelijke gebouwen worden zoals voorzien in de meerjarenplanning 
vernieuwd en krijgen een duurzamer karakter.  Voorbeelden hiervan zijn 
alvast de mooie uitbreiding van de bib, de nieuwe kunstencampus, de 
nieuwe scholen in Voortkapel en Heultje, enz.

Een groot rioleringsproject in de August Cannaertsstraat en omgeving is 
volop in uitvoering en zit strak op schema. Dit dossier, dat jarenlang in de 
pijplijn zat,  wordt nu door de gedrevenheid van het CD&V-bestuur eindelijk 
gerealiseerd.

Rioleringswerken die noodzakelijk waren in de Sint-Annekesstraat en de 
Maaldonk werden uitgevoerd tot grote tevredenheid van de bewoners.  
Een goede communicatie, een zeer stipte opvolging en een mooi resultaat 
waren veel gehoorde reacties.

Aan tientallen fiets- en voetpaden werd al gewerkt.  Het meest in het oog 
springend is zeker de vernieuwing van de voetpaden in de grootste woonwijk 
van de gemeente, Trienenkant.   

Er werden de voorbije jaren vele kilometers asfalt vernieuwd en op diverse 
plaatsen werden verbeteringswerken aan betonwegen uitgevoerd. De 
Gevaertlaan is hiervan een mooi resultaat.

Bijzondere aandacht zal ook nog gaan naar vernieuwing van paden op de 
kerkhoven waarbij bovendien extra wordt ingezet op de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. Ook de overdekte afscheidsruimtes, 
die door CD&V werden opgenomen in de verkiezingsbeloftes, zullen de 
komende jaren op elk kerkhof een plek krijgen.  

Ontwerp nieuwe school Voortkapel 
Architect: Sarah Theeuws

· De opstart van de ‘laptop-bib’ voor kinderen 
uit de lagere school die een laptop nodig 
hebben voor hun lessen en schooltaken maar 
voor wie het financieel niet vanzelfsprekend is 
om een laptop aan te kopen.

CD&V Westerlo schenkt veel  aandacht aan de meest kwetsbaren in onze gemeente en 
biedt de nodige ondersteuning aan enkele nieuwe projecten, zoals…

CD&V WESTERLO REIKT DE HAND 
NAAR DE MEEST KWETSBAREN

              CD&V WESTERLO     
         HEEFT EEN HART 
VOOR MANTELZORGERS! 
Vele mantelzorgers binnen onze gemeente zorgen ervoor dat heel wat 
zorg- en hulpbehoevenden langer in hun vertrouwde thuisomgeving 
kunnen blijven wonen. De familieleden, vrienden of buren vervullen als 
mantelzorger allerlei taken in en rond het huis. Ze zijn een belangrijke 
steun en aanspreekpunt voor zowel de professionele hulpverlener als 
de zorg- en hulpbehoevende.

Als blijk van waardering en steun voor deze mantelzorgers nam CD&V 
Westerlo in 2020 het initiatief om te starten met de ‘mantelzorgcheque’. 
In 2020 bedroeg het maximumbedrag van de mantelzorgcheques € 180 
per jaar. Vanaf 2021 werd dit bedrag zelfs opgetrokken tot € 240 per 
jaar. De zorgbehoevende kan zelf beslissen hoe hij of zij deze cheque 
inzet. 

Daarnaast bieden wij de mantelzorgers nog extra ondersteuning aan 
door hen uit te nodigen op de eerste ‘dag van de mantelzorg’ op 23 juni. 
Later gaan er ook nog vormings- en infomomenten door.

· De overeenkomst die werd afgesloten 
met FEESTvarken vzw. Samen met 
FEESTvarken vzw worden gezinnen 
in Westerlo op een positieve manier 
ondersteund in hun strijd tegen armoede. 
Zo vinden verjaardagspakketten hun 
weg naar jarige kinderen van 1 tot 12 
jaar in kwetsbare gezinnen. Daarnaast 
werkt FEESTvarken vzw ook educatieve 
pakketten uit voor scholen, bedrijven en 
particulieren om mensen te sensibiliseren 
over het bestaan van (kinder)armoede in 
onze samenleving en om zich tegen deze 
armoede in te zetten.

· De film ‘Als den hemel op uwe kop valt’, 
gemaakt naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van projecthuis ‘de Dreef’ en tijdens 
3 voorstellingen geprojecteerd in de Zoerla. 
Deze film geeft een inkijk in het leven en de 
gevoelens van mensen in sociaal kwetsbare 
posities. Een verhaal dat gebracht werd met 
humor en ontroering en waarbij de mensen in 
sociaal kwetsbare situaties hun verhalen zelf 
acteerden, ondersteund door andere acteurs. 

VRIJWILLIGERS
MAKEN HET VERSCHIL!

DE HANDEN OP ELKAAR VOOR WESTERLO 
ALS KMO-VRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN 
VLAANDEREN

WESTERLO HEEFT 
GEEN GAT IN Z’N 
HAND
De gemeentelijke financiën zijn bij CD&V al 
decennia in goede handen. Dat blijkt al 25 jaar uit 
vergelijkende studies van alle Vlaamse gemeentes.  
Door de slimme afbouw van de historische schuld 
kan Westerlo, zonder belastingverhogingen, elk  
jaar opnieuw toch grote investeringsprojecten 
uitvoeren om de dienstverlening voor de bewoners 
te verbeteren. De Westelse personenbelasting 
en opcentiemen zijn lager dan het Vlaamse 
gemiddelde en zullen laag blijven! Onze gezonde 
gemeentelijke financiën maken het mogelijk om in 
Westerlo aangenaam, genietend, en als het nodig 
is gesteund, door het leven te walsen. Niemand in 
Westerlo wordt vergeten! 

Het is niet toevallig dat Westerlo werd verkozen tot KMO-vriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Deze beloning kwam 
er na een grondige evaluatie van de Bouwunie van de openbare werken die alle Vlaamse gemeentes de voorbije jaren 
uitvoerden. Veel Vlaamse gemeenten kiezen ervoor om hun openbare werken aan te besteden in grote loten waardoor 
enkel de hele grote bedrijven de capaciteit hebben om deze uit te voeren. Het Westelse CD&V-bestuur kiest er echter voor 
om, daar waar mogelijk, grote werken te verdelen in verschillende kleine loten. Hierdoor krijgen ook de vele lokale KMO’s 
de gelegenheid om een offerte in te dienen en de opdracht toegewezen te krijgen. Reken daar nog de goede opvolging 
van de werken en de goede samenwerking met de KMO’s bij, en je hebt het perfecte recept om tot KMO-vriendelijkste 
gemeente gekozen te worden.

HAND IN HAND MET 
ONZE ONDERNEMERS
Ter ondersteuning van de lokale handelaars werd de actie 
‘samen loyaal voor lokaal’ opgestart. Aankopen bij Westelse 
zelfstandigen werden aangeduid op spaarkaarten waarmee 
prijzen konden gewonnen worden. Naast duizenden 
euro’s aan prijzen konden er ook 5 elektrische fietsen, 
aangekocht bij de fietsenhandelaars van de gemeente, 
gewonnen worden. Een andere door de handelaars, erg 
geapprecieerde, actie was deze van de Westelse kadobons 
die door de gemeente werden uitgebracht en bij de Westelse 
handelaars konden verzilverd worden.

 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

 Verantwooredlijke uitgever
John Verbraeken
Kardinaal Cardijnstraat 3
2260 Westerlo
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De eerste helft van de bestuursperiode 2019-2024 werd 
overschaduwd door de aanhoudende COVID-pandemie die, 
jammer genoeg, ook in Westerlo slachtoffers maakte. Door 
alle opgelegde beperkingen waren het harde tijden, eveneens 
voor een burgemeester die zo graag onder de mensen is.

Als antwoord op deze crisis keurde de gemeenteraad een 
Kroonplan goed. Een plan met niet alleen maatregelen 
voor zorg en gezondheid, maar ook met steun voor onze 
verenigingen en de bevolkingsgroepen die zwaar zijn 
getroffen. Het ter beschikking stellen van De Zoerla als 
regionaal vaccinatiecentrum hoorde daar ook bij en kende 
een groot succes. De vele vrijwilligers hebben ijzer met 
hun handen gebroken en ik wens hen dan ook, in naam van 
al onze inwoners, nogmaals hartelijk te danken.

Echter, dat akelige virus stopte ons niet om de geplande grote 
projecten, zoals de bouw van een nieuwe kunstencampus, de 
vernieuwing van de Bib en de uitbreiding van de kleuterschool 
met kinderopvang in Heultje, te realiseren. 

Verder werden op tal van plaatsen de weginfrastructuur 
verbeterd. Met de huur van het Sporta-centrum blijft onze 
gemeente bovendien ook op het vlak van sport en recreatie 
aan de top.

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de 
gemeente Westerlo voor de eerste helft van de legislatuur 
door de pers een zeer goede beoordeling kreeg, nl. een 
onderscheiding! De volgende jaren blijft het gemeentebestuur 
fors investeren in een eigentijdse basisinfrastructuur voor 
jong en oud. Het opwaarderen van het iconisch Reflex-
gebouw als ontmoetingscentrum en de renovatie van de 
populaire cafetaria achter het gemeentehuis zijn hiervan 
mooie voorbeelden. Zeker voor kinderen en jongeren is het 
belangrijk dat zij in ideale omstandigheden kunnen opgroeien 
en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ondanks 
al het uitstel jeuken onze handen om opnieuw activiteiten 
te organiseren. We plannen dan ook, samen met onze 
verenigingen, feest- en buurtcomités, opnieuw tal van 
activiteiten. Zo kijken we uit naar een nieuwe editie van de 
zomerse wandelingen, Westerlo op stap (op 24 september 
naar Maastricht) en het project ‘Goede buren, warme straten’.

Een warme thuis en goede relaties met de buren zijn van 
goudwaarde, evenals veilige, gezonde en zorgzame buurten. 
Met het project ‘goede buren, warme straten’ doet de 
gemeente een beroep op al onze inwoners om zich meer dan 
ooit in te zetten voor een gezellige en veilige buurt. We laten 
onze 7 sterke dorpen hiermee schitteren in de Parel van 
de Kempen.
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CD&V WESTERLO STEEKT
DE HANDEN UIT DE MOUWEN 

Verbeteren van fiets- en voetpaden, de weginfrastructuur, de waterhuishouding 
(riolering en grachten) en het groenonderhoud, daarvoor heeft het CD&V-
bestuur serieus de handen uit de mouwen gestoken. We sommen ze even op:    

De gemeentelijke gebouwen worden zoals voorzien in de meerjarenplanning 
vernieuwd en krijgen een duurzamer karakter.  Voorbeelden hiervan zijn 
alvast de mooie uitbreiding van de bib, de nieuwe kunstencampus, de 
nieuwe scholen in Voortkapel en Heultje, enz.

Een groot rioleringsproject in de August Cannaertsstraat en omgeving is 
volop in uitvoering en zit strak op schema. Dit dossier, dat jarenlang in de 
pijplijn zat,  wordt nu door de gedrevenheid van het CD&V-bestuur eindelijk 
gerealiseerd.

Rioleringswerken die noodzakelijk waren in de Sint-Annekesstraat en de 
Maaldonk werden uitgevoerd tot grote tevredenheid van de bewoners.  
Een goede communicatie, een zeer stipte opvolging en een mooi resultaat 
waren veel gehoorde reacties.

Aan tientallen fiets- en voetpaden werd al gewerkt.  Het meest in het oog 
springend is zeker de vernieuwing van de voetpaden in de grootste woonwijk 
van de gemeente, Trienenkant.   

Er werden de voorbije jaren vele kilometers asfalt vernieuwd en op diverse 
plaatsen werden verbeteringswerken aan betonwegen uitgevoerd. De 
Gevaertlaan is hiervan een mooi resultaat.

Bijzondere aandacht zal ook nog gaan naar vernieuwing van paden op de 
kerkhoven waarbij bovendien extra wordt ingezet op de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. Ook de overdekte afscheidsruimtes, 
die door CD&V werden opgenomen in de verkiezingsbeloftes, zullen de 
komende jaren op elk kerkhof een plek krijgen.  

Ontwerp nieuwe school Voortkapel 
Architect: Sarah Theeuws

· De opstart van de ‘laptop-bib’ voor kinderen 
uit de lagere school die een laptop nodig 
hebben voor hun lessen en schooltaken maar 
voor wie het financieel niet vanzelfsprekend is 
om een laptop aan te kopen.

CD&V Westerlo schenkt veel  aandacht aan de meest kwetsbaren in onze gemeente en 
biedt de nodige ondersteuning aan enkele nieuwe projecten, zoals…

CD&V WESTERLO REIKT DE HAND 
NAAR DE MEEST KWETSBAREN

              CD&V WESTERLO     
         HEEFT EEN HART 
VOOR MANTELZORGERS! 
Vele mantelzorgers binnen onze gemeente zorgen ervoor dat heel wat 
zorg- en hulpbehoevenden langer in hun vertrouwde thuisomgeving 
kunnen blijven wonen. De familieleden, vrienden of buren vervullen als 
mantelzorger allerlei taken in en rond het huis. Ze zijn een belangrijke 
steun en aanspreekpunt voor zowel de professionele hulpverlener als 
de zorg- en hulpbehoevende.

Als blijk van waardering en steun voor deze mantelzorgers nam CD&V 
Westerlo in 2020 het initiatief om te starten met de ‘mantelzorgcheque’. 
In 2020 bedroeg het maximumbedrag van de mantelzorgcheques € 180 
per jaar. Vanaf 2021 werd dit bedrag zelfs opgetrokken tot € 240 per 
jaar. De zorgbehoevende kan zelf beslissen hoe hij of zij deze cheque 
inzet. 

Daarnaast bieden wij de mantelzorgers nog extra ondersteuning aan 
door hen uit te nodigen op de eerste ‘dag van de mantelzorg’ op 23 juni. 
Later gaan er ook nog vormings- en infomomenten door.

· De overeenkomst die werd afgesloten 
met FEESTvarken vzw. Samen met 
FEESTvarken vzw worden gezinnen 
in Westerlo op een positieve manier 
ondersteund in hun strijd tegen armoede. 
Zo vinden verjaardagspakketten hun 
weg naar jarige kinderen van 1 tot 12 
jaar in kwetsbare gezinnen. Daarnaast 
werkt FEESTvarken vzw ook educatieve 
pakketten uit voor scholen, bedrijven en 
particulieren om mensen te sensibiliseren 
over het bestaan van (kinder)armoede in 
onze samenleving en om zich tegen deze 
armoede in te zetten.

· De film ‘Als den hemel op uwe kop valt’, 
gemaakt naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van projecthuis ‘de Dreef’ en tijdens 
3 voorstellingen geprojecteerd in de Zoerla. 
Deze film geeft een inkijk in het leven en de 
gevoelens van mensen in sociaal kwetsbare 
posities. Een verhaal dat gebracht werd met 
humor en ontroering en waarbij de mensen in 
sociaal kwetsbare situaties hun verhalen zelf 
acteerden, ondersteund door andere acteurs. 

VRIJWILLIGERS
MAKEN HET VERSCHIL!

DE HANDEN OP ELKAAR VOOR WESTERLO 
ALS KMO-VRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN 
VLAANDEREN

WESTERLO HEEFT 
GEEN GAT IN Z’N 
HAND
De gemeentelijke financiën zijn bij CD&V al 
decennia in goede handen. Dat blijkt al 25 jaar uit 
vergelijkende studies van alle Vlaamse gemeentes.  
Door de slimme afbouw van de historische schuld 
kan Westerlo, zonder belastingverhogingen, elk  
jaar opnieuw toch grote investeringsprojecten 
uitvoeren om de dienstverlening voor de bewoners 
te verbeteren. De Westelse personenbelasting 
en opcentiemen zijn lager dan het Vlaamse 
gemiddelde en zullen laag blijven! Onze gezonde 
gemeentelijke financiën maken het mogelijk om in 
Westerlo aangenaam, genietend, en als het nodig 
is gesteund, door het leven te walsen. Niemand in 
Westerlo wordt vergeten! 
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er na een grondige evaluatie van de Bouwunie van de openbare werken die alle Vlaamse gemeentes de voorbije jaren 
uitvoerden. Veel Vlaamse gemeenten kiezen ervoor om hun openbare werken aan te besteden in grote loten waardoor 
enkel de hele grote bedrijven de capaciteit hebben om deze uit te voeren. Het Westelse CD&V-bestuur kiest er echter voor 
om, daar waar mogelijk, grote werken te verdelen in verschillende kleine loten. Hierdoor krijgen ook de vele lokale KMO’s 
de gelegenheid om een offerte in te dienen en de opdracht toegewezen te krijgen. Reken daar nog de goede opvolging 
van de werken en de goede samenwerking met de KMO’s bij, en je hebt het perfecte recept om tot KMO-vriendelijkste 
gemeente gekozen te worden.

HAND IN HAND MET 
ONZE ONDERNEMERS
Ter ondersteuning van de lokale handelaars werd de actie 
‘samen loyaal voor lokaal’ opgestart. Aankopen bij Westelse 
zelfstandigen werden aangeduid op spaarkaarten waarmee 
prijzen konden gewonnen worden. Naast duizenden 
euro’s aan prijzen konden er ook 5 elektrische fietsen, 
aangekocht bij de fietsenhandelaars van de gemeente, 
gewonnen worden. Een andere door de handelaars, erg 
geapprecieerde, actie was deze van de Westelse kadobons 
die door de gemeente werden uitgebracht en bij de Westelse 
handelaars konden verzilverd worden.

 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

 Verantwooredlijke uitgever
John Verbraeken
Kardinaal Cardijnstraat 3
2260 Westerlo

 Foto’s Marcel Ven

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


