
ANN VAN GELDER - KELLY VERBOVEN - NIELS VAN HOUDT

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 Oosterwijk een veelbelovende toekomst 
bieden. Een dorp waar je graag blijft thuiskomen, 
daar willen wij werk van maken.”

UW 
THUISPLOEG 
VOOR 
OOSTERWIJK

Lijst nr. 3



Op 14 oktober krijgt u opnieuw de kans om mee de toekomst van onze gemeente én ons dorp te bepalen. Oosterwijk mag dan 
wel de kleinste deelgemeente van Westerlo zijn, met uw steun wil CD&V ervoor zorgen dat Oosterwijk een sterk en aangenaam 
dorp blijft om in te wonen! In deze folder willen we jullie laten weten op welke wijze we dat willen realiseren zodat Oosterwijk 
een sterk en aangenaam dorp blijft in onze warme gemeente.

Oosterwijk, waar we ons 
thuis voelen
In Oosterwijk is het nog landelijk en rustig 
wonen en dat wil CD&V zo houden. Toch 
mogen we niet op onze lauweren rusten. 
De Geelse Huisvesting renoveert de wo-
ningen in de Zwarte Braak en we zullen 
ons ten volle inzetten voor  de ontwikke-
ling van het  woonuitbreidingsgebied  “De 
Reyd”.  Bij het creëren van nieuwe woonge-
legenheden dient er voldoende aandacht 
te worden besteed aan duurzaam bou-
wen en het tot stand brengen van nieuwe 
woonvormen. Op deze manier proberen 
we betaalbare woningen aan te bieden zo-
dat jonge gezinnen in Oosterwijk kunnen 
blijven wonen. Voor deze jonge gezinnen 
heeft Oosterwijk immers heel wat troeven: 
uitstekend kleuter- en basisonderwijs, een 
prima uitgebouwde voor- en naschoolse 
kinderopvang, een middenschool en tal-
rijke handelaars die gevestigd zijn in de 
dorpskern. Er dient tevens aandacht be-
steed te worden aan de verdere uitvoering 
van het rioleringsplan.

Samen voor een veilig
Oosterwijk
Oosterwijk moet een dorp blijven waar 
iedereen zich veilig voelt. Een veilige buurt 
is een buurt waar mensen elkaar kennen 
en steunen. Wijkagenten, straat- en buurt-
verantwoordelijken moeten daarom mak-
kelijk aanspreekbaar zijn zodat zij onmid-
dellijk kunnen ingrijpen bij problemen.

Ook de verkeersveiligheid blijft in deze 
drukke tijden extra aandacht verdienen. 
Zo zou het kruispunt Olenseweg - Schuur-
veldstraat - Britselaan aangepast moeten 
worden met een oversteekplaats voor 
voetgangers en fietsers en dient de aan-
sluiting met de Schuurveldstraat te wor-
den heraangelegd. Bovendien is de Brit-
selaan een drukke straat waar vaak (te) 
snel wordt gereden. Een proefproject zou 
kunnen uitwijzen of verkeersremmers en/
of een fietssuggestiestrook hiervoor een 
oplossing kunnen bieden. Tot slot dient 
het voetpad ter hoogte van de Kinderclub 
te worden heraangelegd.

Zorgen voor uw
gezondheid
Bij CD&V telt iedereen mee, niemand 
wordt vergeten! Ook in Oosterwijk dient 
er alles aan te gebeuren opdat bejaarden 
en hulpbehoevenden langer thuis kunnen 
blijven wonen. CD&V wil daarom bepaalde 
diensten, aangeboden op de zorgcampus 
in Westerlo-centrum, uitbreiden naar de 
deeldorpen. Zo worden onder andere het 
sociaal restaurant, lezingen en bingo-na-
middagen voor iedereen toegankelijker. 
In het kader van de vergrijzing van onze  
samenleving is dit een belangrijke extra 
troef.

Verbindend Oosterwijk
CD&V staat voor een warme maatschap-
pij waar mensen voor elkaar zorgen.  
Verbondenheid is voor CD&V geen loos 
woord: we willen samen met jullie den-
ken, vieren, rouwen, werken, enz. Wij staan 
open voor buurtinitiatieven en willen deze 
steunen waar mogelijk!  Denk aan straat-
feesten, de aanleg van een petanquebaan 
aan de Emiel Stalmanslaan, enz.

Warm dorp
CD&V is erg dankbaar voor de mensen in 
Oosterwijk die zich inzetten in het vereni-
gingsleven en/of als vrijwilliger. Zij zorgen 
mee voor een samenhorig Oosterwijk. Zij 
verdienen een dikke duim en onze onvoor-
waardelijke steun! Verder hecht CD&V veel 
belang aan een goed onderhouden kerk-
hof, waar we op een waardige manier onze 
geliefden kunnen gedenken. De kerk van 
Oosterwijk moet een kerk blijven!

Sport en ontspanning
Sporten en ontspannen kan in Ooster-
wijk in een groene en bosrijke omgeving, 
in Kamp A, in Kamp C, enz. CD&V wil  
Oosterwijk in de toekomst dan ook blijven  
opfleuren met bebloeming, veegmachines 
efficiënt inzetten en zwerfvuilruimers op 
pad sturen. Laten we samen al dit moois 
koesteren en er zorg voor dragen! Er werd 
een negatief advies gegeven voor het 
plaatsen van een GSM-mast op de terrei-
nen van KFC Oosterzonen.

Bouw samen met ons aan een 
veilig en verbonden Oosterwijk, 
waar we ons thuis voelen en waar 
niemand wordt vergeten!

SURF VOOR HET VOLLEDIGE  
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 

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


