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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 Zoerle-Parwijs een veelbelovende toe-
komst bieden. Een dorp waar je graag blijft thuis-
komen, daar willen wij werk van maken.”

UW 
THUISPLOEG 
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ZOERLE-
PARWIJS Lijst nr. 3



SURF VOOR HET VOLLEDIGE  
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 

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

Onderhoud en
sluikstorten
We willen extra aandacht besteden aan het 
voorkomen en opruimen van zwerfvuil en 
aan het onderhoud van wegen en perken. 
Ons dorp heeft een mooie kern en die ver-
dient de nodige aandacht. Het sluikstorten 
(zoals bijvoorbeeld aan de glascontainer 
aan de Zoerla) vinden vele mensen terecht 
storend. Een ophaling van glas door de ge-
meente is een mogelijke oplossing die we 
verder moeten onderzoeken.

Verkeersveiligheid
Elke dag fietsen er enkele honderden 
leerlingen door ons dorp naar school. Op  
enkele cruciale plaatsen moet de verkeers- 
situatie herbekeken worden om de veilig-
heid te verhogen. We denken daarbij aan 
de rotonde, het (fiets)traject van de roton-
de richting Westerlo en de kruispunten 
aan de Carrefour en Zoerleberg-Stippel-
berg-Bergveld. De fietspaden moeten waar 
nodig opnieuw aangelegd worden.

Samen met de buurtbewoners dient er 
onderzocht te worden of er in de Smissen-
hoekstraat gedeeltelijk éénrichtingsver-
keer met fietspad kan gemaakt worden 
om de veiligheid bij het begin en het einde 
van de school te verhogen en tegelijk een  
vlotte doorstroming te garanderen.

In woonstraten moeten gerichte mobiele 
snelheidscontroles een halt toeroepen aan 
hardrijders. 

Zoerla
De Zoerla is een unieke locatie voor grote 
evenementen en een begrip in de regio. 
Echter, voor vele van onze verenigingen is 
de zaal te groot, te duur, en niet heel prak-
tisch ingericht. CD&V stelt voor om door 
kleine verbouwingen de Zoerla moduleer-
baar te maken, zodat de zaal beter geschikt 
is voor kleinere evenementen. Verder moet 
er in de agenda van de Zoerla voldoende 
plaats worden voorbehouden voor vereni-
gingen uit ons dorp en onze gemeente. Tot 
slot stelt CD&V voor om het tarief voor Wes-
telse verenigingen naar omlaag te halen.

Een sterk Zoerle-Parwijs 
in een warm Westerlo
Westerlo is een prachtige gemeente met 
goede voorzieningen waar het fijn is om 
te wonen. Bovendien heeft elk deeldorp 
zijn eigen identiteit en dit is een goede 
zaak. Ook in Zoerle dragen enkele mooie 
projecten bij tot de gezellige sfeer en het 
mooie uitzicht van het dorp. Het nieuwe  
(bijkomende) woonzorgcentrum, de woon-
projecten in de Fanfarestraat, De Wijk en 
de Parwijsstraat zijn daar voorbeelden 
van. Zoerle-Parwijs is een sterk dorp waar 
we terecht trots op mogen zijn. 

Clyde, Isabelle en Willem willen een  
aanspreekpunt zijn voor alle inwoners en 
in het bijzonder voor de mensen van hun 
dorp waardoor zij een stem krijgen in de 
Westelse gemeentepolitiek.

Zoerle zorgt voor elkaar
Ook in ons dorp zijn er mensen die het  
financieel niet altijd even makkelijk heb-
ben. Hen willen we beter informeren over 
mogelijke tegemoetkomingen zodat zij 
de ondersteuning krijgen die ze nodig 
hebben. Behalve de bestaande dien-
sten van het OCMW moeten ook andere  
armoede-organisaties bekend gemaakt 
worden. Participatie door kansengroepen 
in het sport- en verenigingsleven willen we 
maximaal blijven stimuleren.

Ook in Zoerle-Parwijs is het vereenzamen 
van ouderen een steeds groter wordend 
probleem. We willen als CD&V hierop inzet-
ten door mantelzorgers en verenigingen 
die hiermee bezig zijn beter te ondersteu-
nen.

De organisatie van de gemeentelijke bui-
tenschoolse kinderopvang ‘De Kinderclub’ 
wordt in elk deeldorp alom geprezen en is 
een voorbeeld voor vele andere gemeen-
tes. We zullen hun werking dan ook ten  
volle blijven ondersteunen. Dit geeft ruim-
te aan jonge gezinnen om werk en privé 
nog beter op mekaar af te stemmen.

Leven in de brouwerij
Zoerle-Parwijs heeft een rijk verenigings-
leven. Er zijn socioculturele organisaties, 
sportclubs, buurtcomités en jeugdvereni-
gingen. Er wordt in Zoerle al veel georga-
niseerd, maar het mag wat ons betreft al-
tijd nog wat meer zijn. Nieuwe initiatieven 
om de Zoelenaren nog meer met elkaar 
te verbinden moeten dan ook alle kansen 
krijgen. 


