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Bijna halfweg de legislatuur
De gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 liggen drie jaar achter ons, de 
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen drie 
jaar voor ons. In de afgelopen drie jaar 
zijn een aantal projecten al helemaal 
ingeburgerd, denk maar aan het 
nieuwe zwembad en het nieuwe OCMW 
woonzorgcentrum. Hoog tijd om enkele 
andere projecten in de kijker te plaatsen.
In deze folder kan je meer info vinden van 

Schepen Filip Verrezen over de nieuwe 
schoolomgeving in Oevel (maar ook 
deze in Westerlo-centrum werd grondig 
aangepast) en van Schepen Lowie Thijs 
over de nieuwe locatie van de Toeristische 
Dienst in de Oude Dekenij van Westerlo-
centrum. Verder is er nieuws van OCMW-
Voorzitter Kristof Welters uit het OCMW 
met de opening van het nieuwe lokale 
dienstencentrum Ter Harte en tot slot 

van Schepen voor Dierenwelzijn Tinne 
Wuyts over het zwerfkattenbeleid. In 
de afgelopen drie jaar zijn een aantal 
projecten die we opstartten met de 
CD&V-meerderheid al helemaal 
ingeburgerd.

Meer info over CD&V kan je terugvinden 
op de website http://www.westerlo.
cdenv.be

Lokaal Dienstencentrum TerHarte 
versterkt Westelse senioren
De zelfredzaamheid van onze senioren verhogen zodat ze zolang mogelijk in 
hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven, da’s het doel van het Lokaal 
Dienstencentrum!

CD&V Westerlo blijft garant staan voor 
een kwaliteitsvolle ondersteuning 
van senioren en mensen die het 
maatschappelijk moeilijk hebben. Met 
de bouw van Lokaal Dienstencentrum 
TerHarte (naast het Woonzorgcentrum 
aan de Verlorenkost) zet CD&V in op een 
sociaal beleid om U tegen te zeggen. De 
zes OCMW-raadsleden van CD&V zijn fier 
dat eindelijk ook in Westerlo een Lokaal 
Dienstencentrum zijn deuren opent. 

Lokaal Dienstencentrum TerHarte is een 
ontmoetingsplaats waar senioren kunnen 
deelnemen aan allerhande activiteiten. 
Een goeie babbel, een gezonde maaltijd, 
een helpende hand, in TerHarte moet 
iedereen zich snel thuis voelen. 

“Eén van de grootste uitdagingen, 
ook in ons landelijke Westerlo, is 
de vereenzaming van vele ouderen. 

In TerHarte kunnen ze hun sociaal 
netwerk versterken. Ze kunnen er ook 
kennismaken met de diensten van het 
OCMW die op alle hulpvragen trachten 
een antwoord te bieden.  Zo heeft onze 
zorgcoördinator haar stek in TerHarte.”, 
vertelt OCMW-voorzitter Kristof Welters. 

OCMW-raadsleden CDenV Westerlo vlnr, 
Harry Plettinx, Kris Van Dael, Kathleen 

Mathieu, Harri Verbraecken, Kristof 
Welters, Staf Kempenaers
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Oevel: Nieuwe school, nieuwe kinderopvang.

In Oevel werd op 29 augustus de nieuwe 
school en buitenschoolse kinderopvang 
feestelijk ingehuldigd. “Na vele jaren van 
voorbereiding en na twee jaar intensieve 

opvolging van het bouwproject zijn we 
gekomen tot dit prachtig resultaat”, 
aldus CD&V Schepen van Gebouwen en 
Financiën Filip Verrezen. 

In het schoolgebouw in de 
Gemeentestraat konden tot vorig 
schooljaar enkel de oudste kinderen 
terecht. Voor de jongste leerlingen 
huurde de gemeente al sinds de jaren 
negentig gebouwen in Loofven. Ook de 
kinderopvang, was al vele jaren te klein 
en verouderd. De containers die twintig 
jaar geleden werden geplaatst voor de 
kinderopvang werden oorspronkelijk 
gezet voor 5 jaar. 

Om tegemoet te komen aan de noden van 
de Oevelse kinderen werd het bestaande 
schoolgebouw in de Gemeentestraat 
vernieuwd en fors uitgebreid zodat alle 
kleuters en lagereschoolkinderen er een 
plekje kunnen vinden. Daarnaast werden 
de speelplaatsen opnieuw aangelegd. 
“Dankzij een goede samenwerking tussen 
architect en aannemer, maar ook door 
het knappe werk van de gemeentelijke 
technische dienst, werd dit  project een 
succesverhaal. Ik ben fier dat ik hieraan 
mijn steentje heb mogen en kunnen 
bijdragen.”, vertelt Filip.

Nieuwe werkwijze zwerfkattenbeleid
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om nieuwe 
maatregelen te treffen met betrekking tot het zwerfkattenbeleid in 
Westerlo en een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Vlaamse 
Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB).

Verwilderde katten kunnen wel eens 
tot overlast zorgen omdat ze niet 
gewend zijn aan menselijk contact 
en ook wel eens op zoek durven gaan 
naar eten in vuilnisbakken. Het laten 
steriliseren van deze katten door lokale 
dierenartsen bleek financieel moeilijk 
houdbaar. Een andere, diervriendelijke, 
oplossing drong zich dan ook op. 
Daarom heeft het bestuur een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst 
afgesloten met de VVDB van Aarschot 
voor de castratie en sterilisatie van 
zwerfkatten. CD&V- schepen van 

dierenwelzijn Tinne Wuyts 
benadrukt echter: “De 
belangrijkste preventie 
tot het voorkomen van 
zwerfkatten is om goed 
te overwegen vooraleer 
een dier in huis wordt 
gehaald, liefst nadat er 
een kijkje werd genomen 
in een asiel en uiteraard 
om de eigen huiskat altijd 
te laten castreren of steriliseren.”.

De nieuwe werkwijze, die inging op 1 

oktober 2015 kan u terugvinden op de 
website www.westerlo.cdenv.be en www.
westerlo.be

CD&V Schepen Filip Verrezen aan de nieuwe school in Oevel

Schepen van Dierenwelzijn Tinne Wuyts
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Nieuwe locatie Toerisme Westerlo

Begin september nam de toeristische 
dienst van Westerlo zijn intrek in 
een historisch pand met een rijke 
geschiedenis in de Sint-Lambertusstraat. 
Het gebouw dateert van 1618 en werd 
vermoedelijk door de Norbertijnen van 
Tongerlo gebouwd als pastorij. In de 19de 
en de 20ste eeuw was het een dekenij, 
vandaar dat vele Westerlonaren het 
gebouw “de oude dekenij” noemen. Van 
1984 tot 2013 was het vredegerecht er 
gevestigd.

De toeristische dienst is fier op de 
nieuwe locatie. Het statige gebouw en 
de mooie tuin errond zijn beschermd. 
Ook in de omgeving ligt er beschermd 
landschap. Vanop het nieuwe adres 
wil de toeristische dienst niet alleen 
vooruitblikken naar de toekomst, maar 
ook blijvend aandacht besteden aan het 
roemrijke verleden van Westerlo. Er zijn 
plannen om het gebouw in de mate van 
het mogelijke in zijn oorspronkelijke staat 
te herstellen, door o.a. de dakkapellen en 
de garage te verwijderen.

“Met dit stijlvol gebouw in een prachtige 
groene omgeving is de nieuwe 
toeristische dienst eigenlijk een perfecte 
afspiegeling van wat Westerlo te bieden 
heeft.”, stelt CD&V Schepen van Toerisme 
Lowie Thys .”Van hieruit kunnen de 
vele culturele en groene troeven die 
Westerlo heeft nog beter gepromoot 
worden. Wij blijven dan ook zowel 
nationale als internationale bezoekers 
hartelijk verwelkomen in de “Parel van de 
Kempen”. De aparte en unieke klasse van 
Westerlo zal hen zeker charmeren.”

CD&V-Schepen voor Toerisme Lowie Thys voor de nieuwe Toeristische Dienst
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Gemeenteraadsleden CDenV Westerlo vlnr, Guy Van Hirtum, Jan Michiels, Lowie Thys, 
Kristof Welters, Evelien Belmans (vooraan), Kelly Verboven, Winny Van Calster, Marjan De 
Groot, Filip Verrezen, Tinne Wuyts, Frank Verlooy, Harri Verbraecken, René Verachtert

Voorzitter Philip Carens en ‘zijn’ kookploeg op de Kerstmarkt.

Nieuwe bestuurslui voor CD&V Westerlo

Evelien Belmans neemt het schepenambt 
van Tinne Wuyts niet over. Het CD&V 

bestuur heeft daarom beslist dat Tinne 
Schepen blijft tot 2018 en Evelien 

voor te dragen als Voorzitster van de 
Gemeenteraad. “Als Schepen dien je 
meer dan 100% beschikbaar te zijn 
voor Westerlo en dat zou mij op dit 
moment niet lukken.”, zo stelt Evelien 
Belmans. “De taak van Voorzitster van de 
Gemeenteraad zal wel lukken en ik zal 
mij daar 100% voor inzetten.”  Nieuwe 
Fractievoorzitster wordt Marjan De Groot.

Wat het OCMW betreft stopt Kristof 
Welters, zoals gepland, als OCMW-
Voorzitter 31 december 2015 maar blijft 
wel Schepen tot 2018. Lowie Thys, die 
zoals gepland zijn schepenmandaat 
neerlegt, ziet zijn inzet beloond met 
een mandaat als OCMW-raadslid. Staf 
Kempenaers verlaat de gemeente 
en wordt vervangen door Isabel Van 
Leuffelen en Wim Daems volgt, zoals 
afgesproken, Kris Van Dael op.

Voor de feestdagen: Nieuwjaarsreceptie 
CD&V op 17 januari 
in Heultje
De gastsprekers op deze receptie zijn 
Minister van Justitie Koen Geens en 
Jongerenvoorzitter Wim Soons. Net 
zoals elk jaar is iedereen welkom vanaf 
10h00 uur in de Merodezaal in Heultje 
(Heultjedorp 1). 

Jong CD&V Westerlo 
op de Kerstmarkt
De Kerstmarkt in Centrum Westerlo 
zal dit jaar plaatsvinden op zondag 20 
december 2015 tussen 14h00 en 18h00. 
Ook dit jaar is iedereen welkom op de 
stand van Jong CD&V voor een hapje en/
of een drankje. Tot dan!


