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Alle info en folders zijn beschikbaar op

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

Lijsttrekker

‘samen verder vooruit’
GUY VAN HIRTUM

Programmafolder
“Guy is een geboren optimist met veel gevoel voor humor. Hij komt vaak 
met erg originele ideeën uit de hoek, zowel thuis als op gemeentelijk vlak. 
Verrassende en gesmaakte initiatieven als ‘De avond van het bestuurslid’,  
‘Westerlo op stap’ met de trein naar een Vlaamse stad en het Merodespek-
takel waren van zijn hand. Heel wat inwoners hebben hier veel plezier aan 
beleefd en vinden het voor herhaling vatbaar. Guy heeft ook de gave om 
met jong en oud om te gaan. Hij is echt een man van het volkw. Vandaar 
ook dat ik Guy graag vergezel op heel wat activiteiten in onze gemeente. Ik 
hoop dat hij de volgende zes jaar burgemeester kan blijven. Op mijn steun 
en medewerking mag hij alleszins rekenen.” 

(Sonja Vannuten, echtgenote van Guy Van Hirtum)

Guy Van Hirtum (53) werd geboren in een arbei-
dersgezin. Hij is getrouwd met Sonja Vannuten 
en vader van Hanne (25) en Ruben (22). Guy ging 
naar de lagere school in Tongerlo en de Sint-
Lambertusscholen in Westerlo. Daarna studeerde 
hij rechten in Leuven. Hij woont met zijn gezin in 
de Geelsestraat in Tongerlo. Daar heeft hij ook zijn 
advocatenpraktijk.

Steeds meer voorkeurstemmen
In 1988 nam Guy Van Hirtum voor het eerst deel 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toen 
het jongste gemeenteraadslid. Ook de verkiezingen 
van 1994 waren heel succesvol: toen kreeg hij 2053 
voorkeurstemmen. Dat aantal werd in 2000 bijna 
verdubbeld: 3923. In 2006 haalde hij maar liefst 
4.334 voorkeurstemmen. Sinds 1995 zetelt hij in 
het schepencollege. Hij was onder meer schepen 
van jeugd en financiën. In juni 1996 volgde hij Jos 
Dupré op als burgemeester. Guy Van Hirtum is 
inmiddels een bekwame, betrouwbare en graag 
geziene burgervader geworden. Hij is vaak tussen 
de mensen en hij staat zowel in goede als kwade 
dagen paraat. Bijna altijd en overal waar er in onze 
gemeente iets te beleven valt, kom je hem tegen. 
Guy heeft echt wel de sympathie gevonden van 
heel wat Westelaars, en hij is altijd en voor iedereen 
bereikbaar en aanspreekbaar.

Burgemeester van het volk
Als lijsttrekker van CD&V is Guy Van Hirtum 
opnieuw kandidaat-burgemeester. Hij blijft reso-
luut kiezen voor de lokale politiek, dicht bij de 
mensen. Hij is echt wel ‘de burgemeester van de 
mensen’. Hij is heel enthousiast over de nieuwe 
CD&V-ploeg. Die is niet alleen sterk, maar ook 
evenwichtig samengesteld: heel wat nieuwkomers, 
ervaren mensen, vrouwen en jongeren. Ook nu weer 
vormt de CD& V-ploeg een hecht team. En dat is 
een absolute voorwaarde om een gemeente goed 
te besturen. Guy Van Hirtum is daarbij de ideale 
ploegkapitein die een goede verstandhouding en 
samenwerking bevordert. In deze programmafolder 
kun je meer lezen over de keuzes die CD&V voor 
Westerlo wil maken: een menselijk en rechtvaardig 
beleid dat aansluit bij de noden en wensen van alle 
inwoners van onze gemeente. Samen met de CD&V-
kandidaten wil Guy dit programma realiseren. 

De jongste lijsttrekker met de 
meeste ervaring
Op 14 oktober is Guy Van Hirtum in Westerlo 
niet alleen de jongste lijsttrekker, hij heeft ook de 
meeste bestuurservaring. Guy Van Hirtum en CD&V 
Westerlo zijn uw beste waarborg voor een goed 
beleid en behoorlijk bestuur.

Wie is hij ?



Veiligheid, onze belangrijkste prioriteit

Financieel beleid: grote onderscheiding

Uit onderzoeken blijkt dat veiligheid de belangrijk-
ste prioriteit is bij de Vlaming. Daar gaat ook hier in 
Westerlo onze aandacht naar. Door de ingebruik-
name van het nieuwe veiligheidscentrum aan de 
Marly kunnen we politie en brandweer in de beste 
omstandigheden huisvesten en dat vertaalt zich in 
een betere dienstverlening. Door goed uitgeruste 
brandweer- en ziekenwagens en permanentie tijdens 
het weekend, kan er snel uitgerukt worden.
Ook onze politie doet uitstekend werk. In verge-
lijking met een tiental jaren geleden, is het aantal 
inbraken in Westerlo gevoelig gedaald. Inzake ver-
keersveiligheid ligt het accent op het terugdringen 
van de snelheid. Er zijn nog maar drie zones in Wes-
terlo: 30, 50 en 70 km per uur. Door het plaatsen van 
flitspalen, asverschuivingen, wegversmallingen en 
gerichte controles kon het aantal verkeersongevallen 
worden teruggeschroefd. CD&V zal er over waken 
dat ook in de komende jaren passende maatrege-
len worden genomen zodat niet wordt ingeboet op 
onze veiligheid. 

Professor Herman Matthijs (VUB en UG) heeft het fi-
nancieel beleid van alle Vlaamse gemeenten doorge-
licht en gaf Westerlo een grote onderscheiding. De 
cijfers die CD&V kan voorleggen mogen gezien wor-
den. Al 17 jaar zijn de belastingen in Westerlo onge-
wijzigd! De aanvullende personenbelasting bedraagt 
7% (gemiddelde Vlaams gewest 7,2%) en de opcen-
tiemen op de onroerende voorheffing 1.100 (gemid-
delde Vlaams gewest 1.340). Zelfs na zware investe-
ringen als het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum, het 
veiligheidscentrum van politie en brandweer, moder-
niseringswerkzaamheden aan wegen en fietspaden, 
uitbreiding van het rioleringsnet en investeringen in 
kinderopvang, daalde de gemeenteschuld aanzien-
lijk. Dit is maar mogelijk door optimaal gebruik te 
maken van de beschikbare subsidies. Met CD&V zijn 
de Westelnaren ook in de toekomst verzekerd van 
een gezond financieel beleid en de nodige inves-
teringen. Grote dossiers die er aankomen zoals het 
zwembad en enkele rioleringsprojecten, zijn al opge-
nomen in een evenwichtige meerjarenplanning.

Meer gerichte snelheidsremmende maatregelen en controles
Meer diefstalpreventie
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Geen belastingsverhoging met CDV&V
Slim investeren met maximale subsidiëring



Wonen in een parel

Milieubewuste gemeente

CD&V vond de voorbije jaren in haar beleid een mooi 
evenwicht tussen betaalbaar wonen en het beschik-
baar houden van gronden voor landbouw, bedrijven, 
natuur en recreatie. Hoe moeilijk ook, CD&V wil dat 
evenwicht blijven bewaren. Geen wonder dat jonge 
gezinnen graag in Westerlo blijven wonen of er zich 
komen vestigen. We zijn nu met bijna 25.000 inwo-
ners.
In de toekomst blijven we ijveren voor een goede 
samenwerking met sociale huisvestingsmaatschap-
pijen die betaalbare huur- en koopwoningen op 
de markt brengen. Samen met de Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen blijven 
we zoeken naar sociale verkavelingsprojecten in de 
verschillende dorpen. Ook private verkavelingen 
krijgen kansen.

Wie goed sorteert en rekening houdt met verpak-
kingsafval bij zijn aankopen behoort tot de win-
naars van het Diftarsysteem. Voor heel wat inwoners 
geldt het principe: ‘de sorteerder wordt beloond’. 
De gemeente ondersteunt en sensibiliseert volop 
door bijvoorbeeld het huis aan huis hakselen, gratis 
kippen en tuinzaden. Dankzij IOK zijn de Kempen 
kampioen in Europa op het vlak van sorteren en in 
de Kempen behoort Westerlo tot de beste leerlingen 
van de klas!
Iets wat ook de media niet ontgaan is. Op VTM 
Nieuws was eerder al te horen dat het containerpark 
van Westerlo tot de beste van de wereld hoort. Niet 
overdreven want ook de BBC is op het containerpark 

een reportage komen filmen. 
De Beeltjens en Kwarekken, waar zoveel om te doen 
is geweest, werden omgetoverd tot een gevarieerd
groengebied. Gevarieerd in natuur maar ook in 
gebruikers. Nooit kwamen er zoveel wandelaars, 
joggers, fietsers en ruiters zich in de Beeltjens en 
Kwarekken ontspannen. Ook andersvaliden kunnen 
nu ten volle genieten.
Dankzij CD&V kwam er Kamp C in Oosterwijk, een 
binnen Europa uniek expertisecentrum. Niet alleen 
de inwoners van Westerlo vinden bijzonder goed 
hun weg naar dit provinciaal Centrum voor Duur-
zaam Bouwen en Wonen, het Centrum ontvangt 
bezoekers en bedrijven vanuit heel Vlaanderen.

Aangenaam wonen in een groene omgeving

Koploper in selectieve huisvuilophaling
Koesteren van onze natuur
Goede samenwerking met Kamp C



CD&V denkt ook aan de kinderen en jongeren

Als gezinspartij zorgt CD&V ervoor dat kinderen en 
jongeren ruime aandacht krijgen. Het gemeentelijk 
kinderdagverblijf ‘Het Pareltje’ vangt in Oevel  
ongeveer 70 kinderen tot 3 jaar op. Volgend jaar 
komt er een tweede vestiging bij aan de Verlorenkost 
in Westerlo-centrum. Voor kleuters en kinderen tot 12 
jaar is er voor- en naschoolse opvang. De Kinderclub 
wordt ons door vele gemeenten benijd. Er is niet 
alleen opvang in de 7 dorpen, na een eerste inschrij-
ving is voorafgaande reservatie niet meer nodig. 
De gemeente organiseert basisonderwijs in Oevel, 
Heultje en Voortkapel. Het aantal leerlingen in de 
muziekscholen en het kunstonderwijs stijgt jaarlijks. 
Naast de nieuwe speeltuin aan het Boswachtershuis 
zijn er verspreid in de gemeente nog vele speelplein- tjes. Er komt een tweede vestiging van het kinder-

dagverblijf in Westerlo-Centrum voor 40 kindjes. 
Voor Oevel is een architect aan de slag om in de 
Gemeentestraat een nieuwe school te bouwen. In 
Heultje onderhandelt de gemeente over de aankoop 
van de bestaande kleuterschool. Er kunnen dan 
structurele verbeteringen aan de speelplaats en het 
schoolgebouw worden uitgevoerd. 
CD&V is van mening dat de jeugdverenigingen 
moeten kunnen blijven rekenen op en financiële en 
materiële ondersteuning van de gemeente zoals 
kampvervoer. Ook de goede samenwerking tussen 
gemeente en jeugdhuis Phoenix vindt CD&V be-
langrijk en moet worden verdergezet: de gemeente 
draagt een gedeelte van de huur van het pand.

Kinderopvang in elk deeldorp
Steun aan jeugdverenigingen



In Westerlo wordt gewerkt

Een zorgeloze oude dag

In onze gemeente zijn er meer dan 10.000 arbeids-
plaatsen! We beschikken in Oevel en Heultje over vrij 
grote industrieterreinen en in Westerlo-Centrum en 
Oosterwijk over ambachtelijke zones. De gemeente 
en het OCMW samen zijn één van de grootste werk-
gevers in Westerlo. Tewerkstelling en welvaart zijn 
maar mogelijk dankzij de ondernemingen. 
Ook in de toekomst moet ondernemen gestimuleerd 
worden. CD&V ijvert daarom voor het maximaal 
benutten van de bestaande industrie- en ambachte-
lijke zones en de uitbreiding ervan. Voor CD&V blijft 
de middenstand een belangrijke gesprekspartner en 
zullen er gronden voor familiale landbouw ter be-
schikking blijven. Bovendien wil onze partij sociale 
tewerkstellingsprojecten blijven ondersteunen.

Ook in Westerlo maken de senioren een grote groep 
uit die onze extra aandacht verdienen.
Een leven zonder zorgen, we wensen het iedereen 
toe. 80 % van onze senioren zijn gezond en kunnen 
zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen, eventu-
eel via ondersteuning door thuiszorgdiensten zoals 
warme maaltijden, gezins- of poetshulp. Spijtig ge-
noeg heeft niet iedereen zoveel geluk. CD&V tracht 
ook voor hen een aantal noden te lenigen. Door de 
bouw van een nieuw rusthuis komen er over enkele 
maanden 129 bedden beschikbaar of bijna de helft 
meer dan nu. Het huidig bejaardenhuis zal gebruikt 
kunnen worden voor het huisvesten van personen 
met een beperking en voor senioren die nood heb-
ben aan dagopvang of kortverblijf. Maar er is nog 
meer dat door CD&V het licht zag. Zo is er de zorg-
coördinator die je wegwijs maakt in al de diensten 
en beschikbare hulp en bijgevolg de steun en toever-
laat is voor alle mantelzorgers. Het gelijkvloers van 
het huidig rusthuis zal worden omgevormd tot een 

sociaal huis waardoor de Westelnaren met al hun 
sociale problemen op één locatie terecht kunnen.

Optimale bezetting van bestaande industrie- en KM0-zones

Investeren in (thuis)zorg



Westerlo is een eerste klasse gemeente

Solidariteit hier en elders

Met CD&V blijft Westerlo een eerste klasse gemeente 
voor sport en cultuur. Alle verenigingen moeten kun-
nen blijven rekenen op materiële en financiële onder-
steuning (zoals renteloze leningen) van de gemeente. 
CD&V wil verder werk blijven maken van de aankoop 
van terreinen, het ter beschikking stellen van infra-
structuur en de gezamenlijke aankoop van uitleen-
materiaal.
We beschikken over een goed uitgeruste bibliotheek, 
zaalsportinfrastructuur en straks ook een gloednieuw 
zwembad, waarvan de bouw volgende lente wordt 
opgestart. 
Ook het culturele erfgoed komt aan bod met onder-
meer: de renovatie van de kerken in Westerlo-cen-
trum en Zoerle-Parwijs, de aankoop en restauratie 
van de Beddermolen en de herbestemming van het 
voormalige politiekantoor in Westerlo-centrum. 
De meest in het oog springende culturele activiteit 
van de laatste jaren was uiteraard het Merodespek-
takel. Iedereen heeft hiervan kunnen genieten, de 
ene als toeschouwer, de andere als deelnemer. We 
werden ons niet enkel bewuster van de geschiede-
nis van onze gemeente maar dit spektakel creëerde 
ook een sfeer van samenwerking en samenhorigheid. 
Het spektakel leverde een onbetaalbare bijdrage aan 
onze gezellige en bruisende gemeente en is dus voor 
herhaling vatbaar.

Het OCMW heeft een goed uitgebouwde sociale 
dienstverlening. Iedereen kan er terecht voor gratis 
advies of steun. De werking van het projecthuis ‘De 
Dreef’ voor mensen met minder kansen en mogelijk-
heden is uniek en wordt alom gewaardeerd.
Als enige gemeente heeft Westerlo een schepen 
voor vrede. Hiermee verklaart CD&V Westerlo uit-
drukkelijk haar steun aan de Vaderlandslievende 
verenigingen. Bovendien werd er een bondgenoot-
schap voor de vrede aangegaan met enkele vre-
desgemeenschappen in Colombia (Zuid-Amerika). 
Deze mensen lijden heel erg onder het geweld van 
terreurgroepen, drugsbenden, paramilitairen en het 
leger. Westerlo helpt daar te tonen dat er hoop is en 
blijft op een betere toekomst.

Ondersteunen projecthuis De Dreef
Bondgenootschap voor vrede

Respect voor vaderlandslievende 
verenigingen

Steun aan het verenigingsleven
Zoerla, betaalbaar cultuuraanbod
Vervolg Openluchtspektakel



Toerisme

Westerlo is de Merodegemeente en een toeristische 
trekpleister bij uitstek. Onderhouden groenaanplan-
tingen, propere straten en pleinen, het gevarieerde 
aanbod van bosgebieden, platteland, Beddermolen, 
kastelen en abdij maakt onze gemeente zeer geliefd bij 
toeristen. Door goed uitgekiende wandel- en fiets-
routes via het gekende knooppuntennetwerk kunnen 

zij genieten van de ‘parel van de Kempen’ en tot rust 
komen op een mooi terras, in een gezellig café of over-
nachten in één van de hotels en B&B’s. CD&V zorgde 
voor een maximale toegankelijkheid voor al deze re-
creanten: wandelaars, fietsers, ruiters en andersvaliden. 
Toerisme is ook in Westerlo een belangrijke economi-
sche hefboom en verdient daarom alle steun.

Parel van de Kempen
Toeristische gemeente

Peter Bellens, Tine Gielis en onze Kristof Welters 
vormen de top drie van de provincielijst.

Lijsttrekker Peter Bellens uit 
Herentals is onze gedeputeerde 
voor de Kempen in opvolging 
van Ludo Helsen. Hij was jaren-
lang regionaal  voorzitter van 
CD&V en werkte als raadgever 
op het kabinet van Inge Ver-
votte. Peter bewees op korte 
tijd een bekwaam en gedreven 
politicus te zijn op wie wij in de 
Kempen en in Westerlo kunnen 
rekenen.

Tine Gielis is sinds 2007 de 
capabele burgemeester van 
Laakdal. Zij is een graag geziene 
vrouw, met een indrukwek-
kend sociaal engagement. Haar 
moeder omschreef haar altijd al 
als ‘een vrouw met peper in haar 
bloed’. Tine is mama van drie 
kinderen. 

Kristof Welters is net als in 2006 
onze kandidaat voor de provin-
cieraadsverkiezingen. Met een 
indrukwekkend stemmenaantal 
raakte Kristof vorige keer verko-
zen, en werd meteen de jongste 
man in de provincieraad. Wij 
hebben zes jaar lang op hem 
kunnen rekenen. Wij zijn fier om 
zo’n jonge, energieke, maar toch 
al ervaren kandidaat op de pro-
vincielijst te hebben! 



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

http://www.westerlo.cdenv.be
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