
LOWIE THYS - MAURICE VAN HEMELEN - ANNELIEN BEHEYDT
EVELIEN BELMANS - NANCY VERHAEGEN 

VAN HIRTUM
Guy1

TOPS 
Laura2

VERREZEN
Filip3

CLAES
Willem

4

VERBOVEN
Kelly5

BELMANS
Evelien

6

WELTERS
Kristof7

VAN CALSTER
Winny8

HELSEN
Paul9

DAMS
Wim10

MICHIELS
Marie11

VERMEULEN
Ruben

12

VERBRAECKEN 
Harri13

WUYTS
Tinne

14

PEETERS
Isabelle16

JANSSENS
Stefanie17

PLETTINX-VAN DINGENEN
Lief18

VAN GELDER
Ann19

VAN HOUDT
Niels20

NEVELSTEEN
Marleen21

VAN LOMMEL
Hans22

JANSSENS 
Susy23

VERHAEGEN
Nancy24

BEHEYDT
Annelien25

THYS
Lowie26

VAN HEMELEN
Maurice27

TAI-APIN
Clyde15

Colofon:
 Wenst u geïnformeerd te blijven over de activiteiten van 

CD&V Westerlo? Stuur dan een mailtje naar
ivan.vandenbergh@telenet.be

Uw nationale contactpersoon: 
 tom@cdenv.be

Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Volg ons: 
 @cdenvwesterlo
 @cdenvwesterlo
 @cdenvwesterlo

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

 Foto’s: Marcel Ven & Hilde Peetermans

ONZE KANDIDAAT-GEMEENTERAADSLEDEN

TIP: Je kan op meerdere kandidaten 
op dezelfde lijst stemmen!
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STERKE DORPEN, 
WARME GEMEENTE

“Elk dorp heeft zijn geschiedenis, identiteit,  
eigenheden en verhalen. CD&V wil dat bewaren 
en tegelijk Westerlo een veelbelovende toekomst 
bieden. Een dorp waar je graag blijft thuiskomen, 
daar willen wij werk van maken.”

UW 
THUISPLOEG 
VOOR 
WESTERLO- 
CENTRUM

Lijst nr. 3



Een bruisend
middenstandsdorp
Iedereen in Westerlo kent de oude rijks-
wachtkazerne aan de Vismarkt in het cen-
trum. De zoektocht naar een geschikte her-
bestemming voor dit historische gebouw 
kende onlangs een happy end. Recent 
werd beslist om dit historische gebouw te 
verkopen aan een Westelse projectontwik-
kelaar met bindende voorwaarden over de 
herbestemming. Zo wordt er op deze site 
een nieuwe horecazaak gepland (achterste 
gedeelte), ruimte voor winkels of zelfstan-
digen (voorste gedeelte) en woongelegen-
heid (bovenste gedeelte). Op het achterlig-
gende perceel kan later woongelegenheid 
gecreëerd worden mits het respecteren 
van het bestaande aantal parkeermogelijk-
heden. En niet te vergeten, de voormalige 
feestzaal ‘Rustiek’ zal worden gerenoveerd 
en krijgt terug een gemeenschapsfunctie.
Met dit kernversterkend project wordt het 
belang van de middenstand in Wester-
lo-centrum onderstreept. Daarnaast denkt 
CD&V eraan om de middenstanders verder 
te ondersteunen door meer gezamenlijke 
acties en een actief parkeerbeleid met bij-
komende gratis parkeerplaatsen, ook voor 
kort parkeren. 

Een heus sportpark
Het sportpark achter het gemeentehuis 
met onder meer een gloednieuw succes-
vol zwembad en polyvalente zaal is een 
bekend begrip geworden en niet meer weg 
te denken uit Westerlo. Vele kinderen leer-
den ondertussen zwemmen in het zwem-
bad en jongeren en ouderen komen er zich 
uitleven of werken aan hun gezondheid en 
conditie. In de volgende 6 jaar wil CD&V het 
zwembad nog aantrekkelijker maken door 
de bouw van een glijbaan.

Er wordt ook een plaats gecreëerd voor 
de skatende Westelse jeugd. Na vele  
vergaderingen met verschillende werk-
groepen, waarin ook de Westelse skaters 
zelf zetelden, zorgde CD&V ervoor dat de 
bouw van het skatepark intussen gestart is. 
Tot slot denkt CD&V ook aan een gemeten 
en aangegeven joggingparcours in onze  
groene oase van de Beeltjens. Westerlo, een 
sportieve gemeente, iets wat wij als CD&V  
alleen maar kunnen toejuichen. 

Uitbreiding bibliotheek
De Westelse bibliotheek staat in de ruime 
omgeving bekend om het grote aanbod 
voor jong en oud. Om de dienstverlening 
nog te verbeteren komt er binnenkort 
een inleverbox, zodat boeken ook na de  
openingsuren van de bibliotheek kunnen 
ingeleverd worden. Omdat de leesontwik-
keling van de Westelse kinderen ons nauw 
aan het hart ligt, zal de jeugdafdeling sterk 
uitgebreid worden. Zo kan de Westelse 
jeugd van baby tot puber zijn ding vinden 
in onze bib. 

Toeristische dienst en
Kunstencampus
De toeristische dienst, die jaren gehuisvest 
was aan de Boerenkrijglaan, is intussen 
verhuisd naar de Oude Dekenij zodat de 
bezoekers van onze gemeente ontvangen 
kunnen worden op deze prachtige, histo-
rische locatie. Bovendien zijn er het hele 
jaar door activiteiten voor de Westelse in-
woners in de tuinen van de Oude Dekenij. 
Door de verhuis van de toeristische dienst 
wordt nu meer ruimte gemaakt voor de 
Kunstencampus. De achterbouw wordt 
vervangen door een nieuwe uitbreiding 
met foyer, toneelzaal, twee grote ateliers 
en een repetitie- en slagwerklokaal zodat 
er een nieuwe hogere graad kan worden 
opgericht.

Senioren om trots op te
zijn
De Westelse senioren komen al vele jaren 
samen in de cafetaria achter het gemeen-
tehuis, door jongeren soms wel eens de 
“Phoenix van de senioren” genoemd. De 
dagelijkse petanquewedstrijden of kaart-
namiddagen en de wekelijkse kegelwed-
strijd op vrijdag zorgen steeds voor een 
ruime aanwezigheid. CD&V wil door aan-
passings- en verfraaiingswerken de functie 
van de cafetaria achter het gemeentehuis 
versterken.
 
Voor wie het nodig heeft biedt Lokaal  
Dienstencentrum TerHarte de Westelse 
inwoners een zorgtraject aan of opvang in 
het woonzorgcentrum “Parel der Kempen“. 
CD&V blijft daarbij streven naar kwalitatie-
ve zorg voor een beheersbare ligdagprijs.  
Volgens de noden van de burgers moe-
ten wij ook een blijvende dienstverlening  
organiseren in het dienstencentrum: aan-
bieden van maaltijden aan democratische 
prijzen, bewegings- en gezondheidsad-
vies en niet te vergeten de uitbouw van 
een boodschappendienst. Om alle hulp 
en voorzieningen van en voor senioren te  
ondersteunen, stelt CD&V voor om een  
seniorenconsulent aan te duiden. 

SURF VOOR HET VOLLEDIGE  
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 

CD&V WESTERLO NAAR:
WWW.WESTERLO.CDENV.BE

The place to be voor de
jeugd
Vele kinderen en jongeren lopen school 
in Westerlo-centrum. CD&V vindt het be-
langrijk dat de Westelse jeugd zich goed 
voelt en dat er ook geschikte plaatsen zijn 
om samen te komen en te ontspannen, 
m.a.w. dat de jongeren een eigen stek 
hebben in onze gemeente. In het goed 
draaiende Jeugdhuis Phoenix werden  
recent met steun van de gemeente  
essentiële renovatiewerken uitgevoerd 
en werd er in het kader van goed nabuur-
schap het ‘Phoenixoverleg’ opgestart.

Verder wil CD&V in samenspraak met de 
jongeren onderzoeken welke mogelijk-
heden er zijn voor bijkomende fuifruimte 
door het optimaliseren van de bestaande 
zalen met lagere tarieven of indien nodig 
de bouw van een nieuwe fuifzaal. Echter, er 
dient altijd rekening te worden gehouden 
met de rust en het welzijn van de omwo-
nenden. Het moet dus sowieso een even-
wichtig project zijn zodat deze investering 
optimaal rendeert voor de jongeren en de 
buurt.


