
GUY VAN HIRTUM - MARIE MICHIELS - RUBEN VERMEULEN
HARRI VERBRAECKEN - TINNE WUYTS

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

UW 
THUISPLOEG 
VOOR 
TONGERLO

Lijst nr. 3

Tongerlo is een sterk dorp met een rijke geschiedenis en 
een levendige, sociale identiteit. Dat de ‘Tongelse’ inwoners  
tevreden blijven, dat is waar uw CD&V-team de volgende 
zes jaar voluit voor gaat! In deze folder kan u kennis maken 
met onze programmavoorstellen voor Tongerlo. Het zijn  
ideeën die we onder meer van u kregen: CD&V luistert en voert  
beleid met inspraak!



Het is aangenaam wonen in Tongerlo. Han-
delszaken, buurtwinkels en andere voor-
zieningen zijn binnen bereik in een groene 
en landelijke omgeving. Met de Norber-
tijnenabdij, het Kasteel de Trannoy en de 
omgeving van de Beddermolen is Tongerlo 
één van de mooiste dorpen van de Kem-
pen.

CD&V blijft inzetten op betaalbaar wo-
nen. Zo denken we aan de Drie Zillen en 
de Gildenstraat. Ouders maken dankbaar 
gebruik van onze goed draaiende voor- en 
naschoolse kinderopvang, ‘de Kinderclub’. 
De flexibele werking van de kinderopvang 
willen we behouden. Tijdens de vakantie-
maanden kunnen onze kinderen zich uit-
leven op de speelpleinwerking. ‘Tongel’ is 
dan ook erg geliefd bij jonge gezinnen.

Ook de bestaande woonwijken worden 
niet vergeten. CD&V wil een aangename 
en leefbare omgeving voor iedereen. On-
der meer door een goed en regelmatig 
onderhoud van onze straten, pleinen en 
plantsoenen. Ook het opwaarderen van 
speelterreinen, zoals in Trienenkant, en de 
aanleg van nieuwe speel- en ontmoetings-
plaatsen voor buurtbewoners van jong tot 
oud blijven een belangrijk agendapunt. 
De strijd tegen het zwerfvuil wordt nog  
opgevoerd. Meer dan ooit gaan we voor 
een ‘opgeruimde gemeente’. SURF VOOR HET VOLLEDIGE  

VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 
CD&V WESTERLO NAAR:

WWW.WESTERLO.CDENV.BE

Genieten van en in 
Tongerlo
Dankzij CD&V is de Beddermolen opnieuw 
aan het malen. Het molenhuis en de bij-
gebouwen worden op dit moment ge-
renoveerd. De unieke site van de Bedder-
molen wordt niet alleen een uitvalsbasis 
voor het Merodegebied maar zal ook een 
geschikte locatie worden voor kleinscha-
lige lokale initiatieven. De zomerse dorps-
wandelingen kenden ook in Tongerlo een 
groot succes en smaken naar meer! Wij wil-
len wandelen promoten door onder ande-
re meer zitbanken te plaatsen.

CD&V bekommert zich ook over onze  
senioren en hulpbehoevenden. We willen 
hen zo lang als mogelijk in eigen dorp laten 
wonen door middel van aangepaste huis-
vesting, thuiszorg en het versterken van 
de sociale netwerken. Steun aan mantel- 
zorgers is zeer belangrijk, hier wil CD&V 
ook een voorname rol in spelen.

We blijven sterk inzetten op veilige buurten 
en wijken. Tongerlo moet een dorp blijven 
waar iedereen zich veilig voelt. De voor-
bije jaren is het aantal woninginbraken 
spectaculair gedaald, mede dankzij een 
goede BIN-werking (Buurt-Informatie-Net-
werken). Ook onze straat- en buurtver-
antwoordelijken bewijzen hun belangrijk 
nut. De wijkagent moet een toegankelijk 
aanspreekpunt zijn die nauwe contacten 
onderhoudt met onze inwoners.

De verkeersveiligheid is en blijft een top-
prioriteit. Uiteraard denken we hierbij aan 
de veiligheid aan de schoolpoorten en 
de directe omgeving die zoveel mogelijk  
autoluw hoort te zijn. In samenspraak met 
de directie, leerkrachten, ouders en politie 
wordt een veilig schoolrouteplan uitge-
werkt waarin zeker de trage wegen, met 
name de bestaande verbindingspaadjes, 
worden opgenomen. Conflictvrije kruis-
punten zijn voor CD&V prioritair. Zeker in 
de buurt van scholen, kinderopvang en 
plaatsen waar vele fietsers en voetgangers 
de weg oversteken. CD&V wil niet alleen 
preventief werken aan verkeersveiligheid 
maar wil zich ook inzetten op het verho-
gen van de verkeersleefbaarheid zoals in  
Tongerlodorp en andere drukke straten.

Goed (samen)leven in Tongerlo

Tongerlo leeft dankzij
sterke verenigingen
Tongerlo telt vele verenigingen voor jong 
en oud die met hun talrijke en mooie  
initiatieven voor een unieke dorpssfeer 
zorgen. De wereldberoemde ‘Tongelse 
dorpsfeesten’ zijn hiervan het beste be-
wijs. CD&V koestert het verenigingsleven 
en zal dit ook in de toekomst blijven on-
dersteunen waar mogelijk. Zo blijft het 
feestmateriaal en mobiel podium gratis ter 
beschikking. Naar de financiële ondersteu-
ning in bouw, renovatie en onderhoud van 
lokalen toe, wil CD&V het systeem van de 
renteloze lening behouden. Ook parochie- 
zaal Tongelhof, de thuishaven van vele  
verenigingen, komt hiervoor in aanmer-
king.

Een (verkeers)veilig Tongerlo
Veiligheid betekent ook goed verlichte en 
onderhouden rijwegen, fiets- en voetpa-
den. De voorbije jaren werden in Tongerlo 
heel wat fietspaden heraangelegd en stra-
ten vernieuwd. We zullen in de toekomst 
nog verbeteringen aanbrengen waar no-
dig. CD&V wil het (veilig) fietsen promoten!


