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

UW 
THUISPLOEG 
VOOR 
VOORTKAPEL

Lijst nr. 3



Verkeer
CD&V zet volop in op verkeersveiligheid. 
Vooral aan de schoolomgevingen is dit 
broodnodig. Enkele voorstellen die we in 
het verleden al deden of in de toekomst 
willen realiseren: zowel aan de kleuter-
school als de lagere school vrijblijvend een-
richtingsverkeer bij begin en einde van de 
school, meer toezicht door de wijkagent, 
sensibilisering van kinderen en (groot)
ouders en bijkomende parkeerplaatsen 
tegenover het kerkhof. Uiteraard verdient 
ook een veilige verplaatsing van en naar de 
scholen onze blijvende aandacht.

De Nieuwebaan wordt vaak gebruikt als 
verbindingsweg tussen de Olenseweg en 
Ter Voort. De weg verkeert echter in een 
slechte staat en er wordt vaak (te) snel 
gereden. Dit willen we in samenspraak 
met de buurtbewoners aanpakken door 
de huidige snelheidsremmende maat- 
regelen te herbekijken en de weg te voorzien 
van een nieuwe ondergrond. De verkeers- 
situatie op het kruispunt van de Olenseweg 
met Ter Voort en Geneinde is een bevoegd-
heid van het gewest. Er werd actie onder-
nomen door de plaatsing van verkeers- 
lichten, maar er is zeker voor de fietsers en 
voetgangers nog ruimte voor verbetering. 
We zullen suggesties blijven doen om het 
verkeer op de Olenseweg vlotter te laten 
verlopen, de oversteekplaatsen veiliger te 
maken en knelpunten aan te kaarten. De 
trajectcontrole op de Olenseweg is alles-
zins al een goede zaak en uiteraard zullen 
we ook in alle andere Kapelse straten oog 
hebben voor veiliger verkeer.

Onderwijs en
kinderopvang
Het gemeentelijk basisonderwijs in Voort-
kapel kan rekenen op een grote voldoe-
ning van kinderen en ouders. Onderwijs 
is al jarenlang een topprioriteit voor onze 
partij en dat zal zeker niet veranderen. In 
de lagere school willen we een oplossing 
zoeken voor de refter. Na de renovatie van 
de polyvalente zaal zal deze nog steeds ge-
bruikt worden als turnzaal. De organisatie 
van de gemeentelijke buitenschoolse kin-
deropvang De Kinderclub in elk deeldorp 
wordt alom geprezen en is een voorbeeld 
voor vele andere gemeentes. We zullen 
hun werking dan ook ten volle blijven  
ondersteunen. Dit geeft ruimte aan jonge 
gezinnen om werk en privé nog beter op 
mekaar af te stemmen.

SURF VOOR HET VOLLEDIGE  
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 

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

Wonen in een mooi dorp
Het is aangenaam wonen in Voortkapel en 
dat willen we zo houden. CD&V staat achter 
woonprojecten die de kern versterken. Mo-
menteel is er in Ter Voort een project in uit-
voering met kleinere woningen, wat ideaal 
is voor alleenstaanden, kleine gezinnen en 
senioren. Wat sociale woningbouw betreft, 
werd er achter de kerk een project gereali-
seerd. Daar waar de ruimte voorhanden is, 
bekijken we of er mogelijkheden zijn voor 
sociale huisvesting. Daarnaast blijven we 
met CD&V oog hebben voor betaalbare 
bouwgrond en woningen.

Opgeruimd Voortkapel
Door de actie ‘Westerlo Opgeruimde Ge-
meente’ krijgt Voortkapel net als alle an-
dere deeldorpen jaarlijks bezoek van de 
gemeentediensten waarbij kleine ergernis-
sen in het straatbeeld worden opgelost. In 
Voortkapel zijn al verschillende zwerfvuil-
peters en -meters aan het werk. Deze men-
sen ruimen zwerfvuil op in een of meerde-
re straten in ons dorp. We appreciëren dit 
enorm en roepen geïnteresseerden met 
veel plezier op om zich hiervoor ook kan-
didaat te stellen! Daarnaast moedigen we 
alle inwoners sterk aan om onze kandida-
ten en mandatarissen te contacteren als ze 
meldingen of verbetervoorstellen hebben.

Ondersteunen van
verenigingen
Voortkapel heeft een bloeiend verenigings-
leven. Heel wat inwoners zijn lid van een 
sport-, jeugd- of socioculturele vereniging. 
Voor CD&V blijft de ondersteuning van 
deze verenigingen dan ook een prioriteit. 
Enkele diensten die we graag blijven aan-
bieden: gratis feestmateriaal, kanalen om 
activiteiten aan te kondigen, renteloze le-
ningen, logistieke ondersteuning, opslag-
ruimte in Kamp A, enz. Heel wat Kapelse 
verenigingen maken graag gebruik van de 
polyvalente zaal. Deze wordt momenteel 
grondig gerenoveerd. Deze renovatie was 
broodnodig en zorgt ervoor dat de zaal de 
komende jaren nog intensiever kan benut 
worden.

Werk
Op de site van het vroegere slachthuis 
kwam een prachtige KMO-zone in de 
plaats. Verschillende lokale kleine en  
middelgrote ondernemingen beschikken 
er nu over een unit. Omwonenden heb-
ben niet langer last van eventuele geur- of  
verkeershinder. Dit project kon rekenen op 
de volledige steun van CD&V.

Senioren en zorg
Voor CD&V is het belangrijk dat senioren 
zo lang mogelijk in hun eigen dorp en ver-
trouwde omgeving kunnen blijven wonen. 
We willen de sociale netwerken dan ook 
versterken en stimuleren ouderen om de 
weg te vinden naar Lokaal Dienstencen-
trum TerHarte. Een vervoersdienst kan 
hen ter plaatse en weer terug naar hun 
dorp brengen. We denken er ook aan om 
de werking van en de activiteiten in het 
dienstencentrum uit te breiden naar de 
verschillende deeldorpen. We zetten graag 
in op ouderenzorg en zetten dit kracht bij 
door de aanwerving van een gemeentelij-
ke seniorenconsulent op te nemen in ons 
programma.


