
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwer-
king met de hogere overheden. En om-
gekeerd!

Zo zagen we de jongste jaren in Wes-

terlo de bouw van een nieuw veiligheids-
centrum, een nieuw woonzorgcentrum, 
de herinrichting van Beeltjens en Kwa-
rekken, de verwerving van de Bedder-
molen en wordt er volop gebouwd aan het 
nieuwe zwembad. De restauratie van de 
Beddermolen en rioleringswerkzaamhe-
den in Heultje zijn in ’t verschiet. 

Deze projecten kwamen tot stand 
dankzij de samenwerking met het 

Vlaamse, Federaal, ja zelfs op het Eu-
ropese niveau. Denk daar aan als u een 
weloverwogen stem wil uitbrengen op 25 
mei. Een stem voor CD&V is het verschil 
maken in uw buurt.

Onze CD&V-burgemeester Guy Van 
Hirtum staat op de 12 de plaats op de 
CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. 
CD&V-schepen Kelly Verboven heeft de 
12de plaats als opvolger voor de Kamer.
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Op 25 mei is Schepen Kelly Verboven kandi-
date op de Federale lijst als 12de opvolgster 
bij de Kamer. En ook dat niveau is belangrijk 
voor de Vlaming stelt Schepen Verboven. 
Een voorbeeld hiervan is het Kamp A, een 
voormalig militair domein op het grensge-
bied van Olen, Herentals en Westerlo. Door 
dit domein te onteigenen van het federale 
niveau werd heel wat opslagruimte beschik-

baar gemaakt voor de gemeentediensten en 
verenigingen. 

Veiligheid is een ander voorbeeld. De nabij-
heid van de E313 betekent dat Westerlo 
enkel maar door samenwerking het aantal 
inbraken in Westerlo blijvend kan terugdrin-
gen. Veiligheid heeft ook te maken met een 
goed statuut voor het (vrijwillige) brand-

weerpersoneel wat een verantwoordelijk-
heid is van de Federale Overheidsdienst Bin-
nenlandse Zaken.

Zoals ze zich inzet voor onze gemeente 
zal Kelly zich ook inzetten voor onze regio. 
“Mensen samen brengen,” is haar motto. 
Een echte CD&V-gedachte!
Want samen sta je altijd sterker.

Federale 
samenwerking 
bestaat

CD&V is de enige partij met een sterke nationale en lokale veran-
kering. Omdat we dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we samen 
aan het Vlaanderen waarin we graag willen leven.

Door de zaken samen aan te pakken, samen creatief te zijn en 
samen te ondernemen zijn we tot grote daden in staat: projecten 
en realisaties waar we allemaal goed gezind van worden, tot voor-
deel van iedereen.

Eenzelfde redenering volgt Burgemeester Van Hirtum om het 
beleidsniveau te bepalen. Als onze gemeente een zorg ter harte 
neemt moet de regering dit niet in haar plaats doen. Maar de over-
heid verdeelt de beschikbare middelen om onze welvaart, welzijn 
en leefomgeving ook voor de toekomst veilig te stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaalbare voorzieningen voor 
iedereen die daar nood aan heeft. Het nieuwe rusthuis, het zwem-
bad, rioleringen, fietspaden, het Merode-project en de Beddermolen 
zijn daar allemaal voorbeelden van.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND
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Het CD&V-gemeentebestuur van Westerlo 
was al jaren geleden begonnen met het aan-
leggen van een spaarpot om de bouw van 
een gemeentelijk zwembad financieel haal-
baar te maken. Begin vorig jaar ging de eer-
ste spadesteek in de buurt van de gemeen-
telijke sporthal De Beeltjens in de grond. De 
uitvoering zit inmiddels op schema zodat het 
zwembad tegen het einde van dit jaar kan 
worden geopend. Zowel de wedstrijdzwem-
mer als de schoolzwemmer, de recreatieve 
zwemmer als de mensen met een beperking 
zullen er vanaf dan terecht kunnen in het 

25-meter-wedstrijdbad, de wildwaterbaan, 
het klein instructiebad of het peuterbad.

Een  private partner krijgt voor de bouw en 
onderhoud jaarlijks 985.000 euro gedurende 
een periode van dertig jaar. De Vlaamse 

Overheid van minister-president Kris Pee-
ters komt voor dertig procent in de kosten 
tussen. De rest moet de gemeente betalen 
en zij zorgt ook voor de uitbating.

Een nieuw  
zwembad 
voor Westerlo

Nog zo’n project waarbij de gemeente ruime 
financiële steun kreeg van de Vlaamse 
Overheid en zelfs van Europa is het Mero-
degebied.  De 300 ha bossen op Westels 
grondgebied werden enkele jaren geleden 
door Kempisch Landschap (en dus ook de 
gemeente) overgekocht van de Vlaamse 
Landmaatschappij. Daardoor hebben de 
christendemocraten er voor gezorgd dat 
Westerlo haar groene ziel niet moest prijs-
geven. Voor het beheer wordt samenge-
werkt met het Agentschap Natuur & Bos. 
Het Merodeproject is samen met de abdij 
van Tongerlo en de kastelen een nog grotere 
toeristische trekpleister geworden. Maar 
nog belangrijker is de waaier aan sport- en 
recreatiemogelijkheden voor de eigen inwo-
ners. Door een goed uitgekiend knooppun-
tennetwerk is het gebied maximaal toegan-
kelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters en 

mensen met een beperking. En vergeten 
we de totaal vernieuwde speeltuin aan het 
Boswachtershuis niet.

Merodeproject 
laat groene gemeente 
schitteren

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Veiligheid heeft ook te maken met een goed 
statuut voor het (vrijwillige) brandweerper-
soneel wat een verantwoordelijkheid is van 
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken.

De Vlaamse Overheid van minister-
president Kris Peeters komt voor dertig 
procent in de kosten tussen. De rest moet 
de gemeente betalen en zij zorgt ook voor 
de uitbating.

Nog zo’n project waarbij de gemeente 
ruime financiële steun kreeg van de 
Vlaamse Overheid en zelfs van Europa is 
het Merodegebied.
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