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Gemeentebelastingen 
al 17 jaar ongewijzigd

In dit eindejaarsnummer openen we met een bijdrage over 
geld. Waar haalt de gemeente haar inkomsten? Opvallend 
is dat de belangrijkste gemeentebelastingen als de aan-
vullende personenbelasting en de onroerende voorhef-
fing sedert 1994 ongewijzigd zijn gebleven. Bovendien is 
de schuld fors gedaald. Conclusie: de CD&V-meerderheid 
voert al jaren een beleid waarin zeer grote investeringen 
gepaard gaan met een gezond financieel beleid.

Een interview met Filip Verrezen (CD&V) is als Schepen van 
Financiën, hier op pagina 4!

Filip Verrezen

Nieuwjaarsreceptie 
Van CD&V-Westerlo

Lid of  geen lid, CD&V is er voor alle inwoners van Westerlo. Graag nodi-
gen wij u uit op de Nieuwjaarsreceptie van CD&V-Westerlo die zal plaats-
vinden in Parochiezaal De Biekorf  St.Michielsstraat 8 in Oevel op zondag 
29 januari 2012 vanaf  10 uur.

Ivan Van den Bergh
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Gemeentebelastingen 
al 17 jaar ongewijzigd

- In Westerlo bedragen de 
aanvullende personenbelas-
ting 7% en de opcentiemen 
op de onroerende voorhef-
fing 1.100. Hoe is de situatie 
elders? Wat leveren die belas-
tingen concreet op?
Filip Verrezen: De belastingen in 
Westerlo liggen onder het gemid-
delde in de Kempen en Vlaanderen, 
je kan ze dan ook vrij laag noemen. 
De aanvullende personenbelas-
tingen en de opcentiemen zijn in 
Westerlo bovendien al 17 jaar onge-
wijzigd. Voor CD&V is er trouwens 
geen enkele reden om dit te wijzi-
gen. De personenbelastingen bren-
gen jaarlijks ongeveer 6,5 miljoen 
euro op en de onroerende voorhef-
fing 6,3 miljoen euro. Dat zijn grote 
bedragen maar de gemeente heeft 
ze wel nodig om een goed beleid te 
voeren. Deze inkomsten worden ge-
bruikt om de kosten van onderwijs, 
kinderopvang, toerisme, gemeente-
lijke diensten, onderhoud van wegen 
en gebouwen, onderhoud van 
groenvoorziening, jeugd-, sport-, 

bejaarden- en cultuuronder-
steuning, bibliotheek, zwem-

bad en brandweer te kunnen 
betalen. Ook de politiewerking: 

1,67 miljoen euro, kerkfabrieken 
en het OCMW: 2,5 miljoen euro 

zitten in het pakket uitgaven.
- Welke zijn andere bronnen 
van inkomsten voor onze ge-
meente?
Filip Verrezen: Er zijn inder-
daad nog andere gemeentelijke 
belastingen en inkomsten zoals 
de huurinkomsten van gemeente-
lijke zalen of  de belasting op een 
tweede verblijf. Anderzijds put de 
gemeente behoorlijk wat inkom-
sten uit het Vlaams gemeentefonds. 
Voor Westerlo is dat ongeveer 3,65 
miljoen euro. Als aandeelhouder van 
voornamelijk energieleveranciers 
ontvangt de gemeente ongeveer 1 
miljoen euro uit zogenaamde divi-
denden.

- In de media vernamen we 
dat het debacle bij Dexia en 
de Gemeentelijke Holding de 
gemeentes met grote verlie-
zen opzadelt. Hoe is dat voor 
Westerlo?
Filip Verrezen: Voor de verwer-
ving van de aandelen werd in 1998 
éénmalig een uitgave geboekt van 
235.000 Euro, maar zoals iedereen 
weet zijn deze aandelen nu waarde-
loos geworden. Daartegenover staat 
dat Westerlo door deze aandelen 
vanuit Dexia-bank en de Gemeente-
lijke Holding in de periode 1998 tot 
2008 voor 1,1 miljoen euro aan di-
videnden heeft ontvangen. Na 2008 
werd er geen rekening meer gehou-

den met opbrengsten uit Dexia of  
de Gemeentelijke Holding. Er is dus 
in de loop der jaren een netto-resul-
taat van 860.000 euro geboekt. 

- Door de overheveling van 
de ophaling en verwerking 
van afval naar de IOK betaalt 
de Westelnaar voor Diftar 
in plaats van de voormalige 
huisvuilbelasting aan de ge-
meente. Graag een woordje 
uitleg?
Filip Verrezen: Vroeger betaalden 
we inderdaad allemaal dezelfde huis-
vuilbelasting. Al enkele jaren gebeurt 
de afvalverwerking en ophaling door 
de IOK en wordt het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ toegepast. Wie 
dus veel afval meegeeft zal meer 
moeten betalen dan anderen. Voor 
veel Westelse gezinnen betekent de 
invoering van Diftar een besparing 
omdat velen voor groenafval zijn 
overgeschakeld op thuiscomposte-
ren of  gebruik maken van het gratis 
huis-aan-huis hakselen van snoei-
hout. Wie goed sorteert en rekening 
houdt met verpakkingsafval bij zijn 
aankopen behoort tot de winnaars 
van het Diftarsysteem. Voor heel 
wat inwoners geldt dus het principe: 
‘de sorteerder wordt beloond’.Iets 
wat ook de media niet ontgaan is. 
Op VTM Nieuws was eerder al te 
horen dat het containerpark van 
Westerlo tot de beste van de wereld 
behoort. Niet overdreven want ook 
de BBC is op het containerpark een 
reportage komen filmen.

Jos de Groot

Filip Verrezen (CD&V) is als 
Schepen van Financiën al 
elf jaar politiek verantwoor-
delijk voor de gemeente-
kas. De aangewezen man 
dus om enkele vraagjes te 
beantwoorden.

Aanvullende personenbelasting: 7% (gemiddelde Vlaams gewest 7,2%)
Onroerende voorheffing: 1.100 (gemiddelde Vlaams gewest 1.340)

Restafval per inwoner 2009: 71,0 kg (gemiddelde Vlaams gewest: 148,9 kg)

Enkele 
Westelse 
weetjes
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CD&V-Westerlo is ook actief in de Provincie 
Met Kristof Welters

Naast zijn werk als 
CD&V-fractieleider in de 
Westelse gemeenteraad, 
heeft Kristof Welters zich 
ontpopt tot een gedegen 
Antwerps provincieraadslid. 
Kristof kan een boek 
schrijven als het over onze 
provincie gaat. Hieronder 
een kleine greep.

- De meeste Westelnaars ken-
nen het werk van het provin-
ciebestuur vooral door het 
Kamp C. Een uniek project 
of heeft elke gemeente een 
Kamp C?
Kristof  Welters: Het voor Westerlo 
meest in het oog springende provin-
ciale initiatief  is inderdaad Kamp C, 
het provinciaal Centrum voor Duur-
zaam Bouwen en Wonen. En uit de 
cijfers blijkt eveneens dat de inwo-
ners van Westerlo bijzonder goed 
hun weg vinden naar dit binnen Eu-
ropa unieke expertisecentrum. Begin 
dit jaar opende Kamp C trouwens 
zijn nieuwe tentoonstelling Expo C, 
waar de bezoeker info kan vinden 
over het bouw- of  verbouwproces 
van A tot Z. Daarnaast kan je er 
terecht voor gratis bouwadvies en 
workshops of  lezingen over speci-
fieke thema’s. 

- Besparen door de overheid, 
dat is voor iedereen interes-
sant.
Kristof  Welters: Uiteraard. Mede 
dankzij CD&V heeft de provincie 
dan ook nog andere initiatieven 
genomen zoals een aantal opmerke-
lijke groepsaankopen. De rookmel-
ders die iedereen in ons gemeente-
huis kan verkrijgen, is een initiatief  
van de provincie. Maar het meest in 
het oog springend is toch de groeps-
aankoop Groene Stroom. Tiendui-
zenden gezinnen uit onze provincie, 

waaronder ook honderden uit Wes-
terlo, sparen zo gemiddeld tussen de 
200 en 300 euro uit op hun jaarlijkse 
energiefactuur. In deze financieel 
zware tijden is dat een initiatief  
dat de gezinnen uit onze provincie 
rechtstreeks in hun budget voelen. 
Ik ben dit jaar overigens ook over-
gestapt. Deze actie wordt volgend 
jaar trouwens herhaald.

- Over groen gesproken: 
CD&V-Westerlo doet er alles 
aan om een groene gemeente 
te zijn en te blijven. Worden 
wij daarin ook gesteund door 
onze provincie?
Kristof  Welters: Het provincie-
bestuur speelt een erg belangrijke 
rol in de uitbouw van talrijke grote 
groendomeinen. Het beheer van 
zulke domeinen gaat de financiële 
draagkracht van een gemeente te 
boven, vandaar dat de provincie 
hier haar verantwoordelijkheid 
neemt. Onze Westelse Merodebos-
sen worden beheerd door Kempens 
Landschap, een vzw die niet al-
leen gedeeltelijk door de provincie 
wordt gefinancierd maar ook in haar 

schoot is ontstaan. Eveneens het 
domein Hertberg aan Mie Maan 
in Herselt is volledig provinciaal. 
Ik kan trouwens aankondigen dat 
in 2012 de infrastructuur bij deze 
bossen, die ook door vele Westel-
naars worden bezocht, een ware 
metamorfose krijgt. Er komt een 
rolstoelpad, nieuwe parkeermoge-
lijkheden en nog veel meer. 

- Tot slot een laatste thema: 
de verkeersveiligheid.
Kristof  Welters: Met bijvoorbeeld 
het 10op10-project staat ook daar 
het provinciebestuur dicht bij haar 
bevolking. Met dit project worden 
basisscholen gestimuleerd initia-
tieven te nemen rond verkeers- en 
mobiliteitseducatie waarvoor ze 
dan een subsidie ontvangen. Ook 
dit jaar doen weer Westelse scholen 
mee. Als ik mijn zoontje in Heultje 
aan de kleuterschool afhaal, ben ik 
altijd fier het 10op10 label aan de 
fietsrekken te zien hangen.

Ivan Van den Bergh



bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Word lid van CD&V

Het groeiend aantal inwoners toont aan dat Westerlo een gemeente is waar 
het goed is om te wonen. CD&V-Westerlo heeft hierin een belangrijk aan-

deel. Burgemeester Guy Van Hirtum, zijn collega’s van het schepencollege, de 
OCMW-Voorzitter en alle andere CD&V-mandatarissen van gemeente en OCMW 

zetten zich elke dag opnieuw in om van Westerlo blijvend een referentiepunt te 
maken voor de hele streek. 

Wanneer u de vergelijking maakt, zal u vaststellen dat: 
• de personenbelasting en opcentiemen al meer dan 15 jaar ongewijzigd zijn en  

dat deze nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde liggen; 
• CD&V Westerlo onverminderd blijft ijveren naar een bedrijfsgunstig klimaat  

en aandacht heeft voor de zelfstandigen;
• de gemeentelijke administratie top is en nog elke dag klantvriendelijker wordt;
• de sociale dienstverlening (OCMW) zeer uitgebreid is en overal wordt gewaardeerd;
• verenigingen zich thuis voelen in Westerlo;
• de wegeninfrastructuur en de dorpskernen in Westerlo prachtig onderhouden  

worden en daar waar nodig vernieuwd zijn;
• de inwoners van de gemeente tot de beste sorteerders behoren, het minst GFT  

afval produceren en beschikken over een ordelijk en net georganiseerd  
containerpark; enz.

Word lid van CD&V Westerlo zodat we er samen alles aan kunnen doen 
opdat Westerlo een parel in de Kempen blijft.

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: http://www.westerlo.cdenv.be/
of  neem contact op met onze ledenwerver, Kris Van Dael, Acaciastraat 3 , 
2260 Voortkapel - Westerlo; 0496/591.555 of  stuur een email naar: ledenwerving@cdenvwesterlo.be 

Colofon
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse:  
Jos De Groot, Ivan Van den Bergh 
(ivan.vandenbergh@telenet.be) 
fotografie: Ivan Van den Bergh
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
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cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be


