
“We willen alle inwoners 
betrekken om onze gemeente 
uit te bouwen tot 
de warmste gemeente van Vlaanderen” 

Niels Van Houdt op 
zomeruniversiteit

Elk jaar organiseert Jong CD&V in de 
vakantieperiode een zomeruniversiteit.  De 
Zomerunief is dé ideale manier voor mensen 
tussen de 16 en 25 om kennis te maken met 
de politiek. Dit jaar nam voor CD&V Westerlo 
Niels Van Houdt deel. Niels, op dit moment 
ook voorzitter van de Jeugdraad, kon er 
kennismaken met de Belgische 
staatsstructuren, de structuur van de 
Europese Unie en de mensen die erin 
tewerkgesteld zijn.

Sinds 2001 zorgt CD&V schepen voor Financiën Filip 
Verrezen voor een gezond financieel beleid.

Grote onderscheiding voor Westelse financiën

In het verleden gaf Professor Herman Matthijs Westerlo voor zijn financieel beleid een grote 
onderscheiding.  Terecht, al meer dan 20 jaar bedraagt de aanvullende personenbelasting in 
Westerlo 7% (gemiddelde in Vlaanderen is 
7,27%) en de opcentiemen op onroerende 
voorheffing  1.100 (gemiddelde in Vlaanderen is 
1.397). En CD&V wil dit ook zo houden. Toch 
moet er voldoende worden geïnvesteerd in onze 
gemeente.  En dat doet Westerlo. Kijk maar naar 
de investeringen in wegen en infrastructuur 
zoals de talrijke nieuwe fietspaden, riolerings- 
en asfalteringswerken, de herinrichting van 
dorpskernen, kruispunten en gevaarlijke 
oversteekplaatsen over de ganse gemeente. 
Ook in sport en ontspanning werden heel wat 
middelen gestoken. Denk maar aan het nieuwe 
complex achter het gemeentehuis met als 
absolute blikvanger het nieuwe zwembad. Maar 
er zijn nog zoveel andere zaken zoals de 
herinrichting van de speeltuin aan het 
Boswachtershuis, het gemeenteonderwijs, de 
kinderopvang, de renovatie van de 
Beddermolen enz. 

VERANTWOORD 
INVESTEREN IN 
WESTERLO

CD&V agenda eindejaarsperiode
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Ivan Van den Bergh
(Ivan.vandenbergh@telenet.be)
www.westerlo.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvwesterlo

in Westerlo
westerlo.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Westerlo 

Westerlo en CD&V zijn een prachtige 
combinatie en dat kan je overal zien in 
onze gemeente. Het nieuwe zwembad, 
de zomerse bloemen, het verzorgde 
containerpark, de lage gemeente-
belastingen, de kinderopvang, het 
kunstonderwijs, het OCMW rusthuis, 
het veiligheidscentrum, de 
gemeentelijke scholen, de 
herinrichting van dorpskernen, het 
verkeersveilig maken van 
schoolomgevingen, ..., het kwam er 
allemaal dankzij CD&V.

Westerlo, het 
warmste Dorp

Nieuwjaarsbrunch CD&V Westerlo
Gastspreker: Voorzitter Wouter Beke
 (spreekt om 10u00)
Wanneer: 29 januari 2017 vanaf 09u30
Waar: Parochiezaal Zoerle-Parwijs
(Jaak Lemmenslaan 19)
Wie: Alle inwoners van Westerlo zijn welkom

Kerstmarkt Westerlo
Zoals elk jaar biedt Jong CD&V Westerlo op 
de kerstmarkt een culinaire hap aan.
Waar: Stand Jong CD&V, Grote Markt 
Westerlo-centrum
Wanneer: 18 december 2016 vanaf 14u00 De koks van Jong CD&V Westerlo in actie.
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Renovatie Beddermolen in Tongerlo



Een aantal infrastructuurwerken 
stonden al lang op de agenda en 
worden nu ook in de steigers gezet.

Door het afsluiten van een 
erfpachtovereenkomst kunnen de 
gebouwen van de kleuterschool worden 
gerenoveerd.  Bovendien kan er vanaf nu ook 
werk worden gemaakt van een aangepaste 
kinderopvang, zodat Chiro Heultje in de 
toekomst terug kan beschikken over al haar 
lokalen. Verder gaat het gemeentebestuur 
afspraken maken met WFM, de duivenbond 
en de Kringwinkel (Indesoep),  zodat zij hun 
werking op deze site verzekerd zien voor de 
toekomst.
Deze zomer kwam er trouwens ook al een 

nieuwe tekenafdeling in Heultje!

Investeren in de jeugd,  het is een cliché 
waar CD&V al decennia aan 
meewerkt. CD&V investeert dan ook 
sinds lang in onze scholen en de 
schoolomgeving, kunstonderwijs, 
dagverblijven, naschoolse opvang en 
speelpleinwerking.

Zo blijft naast de Kinderclubs ook de 
speelpleinwerking enorm populair. Maar er 
wordt ook geinvesteerd in infrastructuur.  In 
Oevel werd een nieuw schoolgebouw voor 
het lagere onderwijs in gebruik genomen. In 
Westerlo-centrum werd gewerkt aan de 
veiligheid van de schoolomgeving met een 
nieuwe verkeersinfrastructuur in de 
Verlorenkost .

"Kwalitatief onderwijs voor 
alle jongeren uit Westerlo in 
een veilige schoolomgeving zal 
altijd een topprioriteit van 
CD&V blijven.", zo stelt 
Schepen van onderwijs Kelly 
Verboven.

Ook in de toekomst zal CD&V Westerlo blijven 
denken aan onze kinderen. Zo wordt er een 
kunstencampus georganiseerd  in de  
Boerenkrijglaan in Westerlo.  Verder komt er 
een nieuw speelplein in Zoerle dat wordt 
ingericht met nieuwe speeltoestellen. 

Een leven zonder zorgen, we wensen 
het iedereen toe. Spijtig genoeg heeft 
niet iedereen zoveel geluk. Het is voor 
CD&V een blijvende opdracht om voor 
de senioren van onze gemeente de 
diensten te voorzien die zij nodig 
hebben, aan een betaalbare prijs en 
op een toegankelijke locatie. Met de 
titel ‘Zorgeloos ouder worden’ 
lanceerde CD&V 10 jaar geleden het 
idee rond een zorgcampus met de 
bouw van een nieuw OCMW-rusthuis 
en bijkomende woningen voor 
zorgbehoevenden. Vandaag kunnen 
we vaststellen dat deze plannen goed 
zijn opgeschoten.
 

Nieuw woonzorgcentrum 
'Parel der Kempen' 

De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum 
‘Parel der Kempen’ werd opgestart door 
toenmalig OCMW-Voorzitter Harry Plettinx en 
werd in 2013 geopend door OCMW-Voorzitter 
Kristof Welters (CD&V). 129 Westelaren 
genieten hier zorg van de allerhoogste 
kwaliteit. Het nieuwe woonzorgcentrum 
kreeg al schitterende inspectieresultaten en 
beoordelingen van de bewoners. Ook de 
negen bijkomende zorgwoningen op de 
Kaaibeeksedijk zijn bijna klaar. Dit project is 

een samenwerking tussen het OCMW en de 
sociale huisvestingsmaatschappij De 
Zonnige Kempen.

Lokaal Dienstencentrum

Het Lokaal Dienstencentrum TerHarte, 
gevestigd in het oude rusthuis, werd in dienst 
genomen in 2015.   De kerntaak van Lokaal 
Dienstencentrum TerHarte is om de inwoners 
van Westerlo  en dan vooral senioren en 
zorgbehoevenden, een duwtje in de rug te 
geven en hen samenbrengen.  Op die manier 
kunnen mensen ook langer in hun 
vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.  Je 
kan in TerHarte terecht voor het opstellen van 
een zorgplan, ontspanning en vorming. Maar 
er is nog veel meer zoals dorpscafé ’t Rietje, 
het dorpsrestaurant, voetverzorging, een 
kapster,  rechtshulp,  enz.  Wist je trouwens 
dat op de bovenste verdieping van TerHarte 
het Huis van het Kind is gevestigd?  Zij 
ontvangen jaarlijks meer dan 2.000 
bezoekers! 

“De gecentraliseerde 
Zorgcampus is er, maar deze 
moet ook bereikbaar blijven 
voor de ouderen uit de andere 
dorpen.”

ZORGCAMPUS VOOR 
WESTERLO

KRISTOF 
WELTERS 
OCMW Voorzitter van 
2012 tot 2015
Schepen voor cultuur, 
wonen, werk, toerisme 
en vrede sinds 2016 
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Kan Westerlo nog mooier en warmer?
Laat het ons weten en mail je ideeën, suggesties of plannen naar
ivan.vandenbergh@telenet.be.

WESTERLO, EEN COOLE 
GEMEENTE VOOR ONZE 
KINDEREN

Vernieuwing kleuterschool Heultje

Avond van het bestuurslid

Een warme gemeente wordt gemaakt 
door warme mensen die zich elke dag  
opnieuw inzetten voor hun vereniging. 
Daarom is CD&V bijzonder opgetogen 
over het succes van de avond van het 
bestuurslid. 

Geen enkele  vereniging of club kan bestaan 
zonder bestuursleden die zich telkens 
opnieuw met de nodige energie inzetten 
voor het welslagen van hun werking, 
organisaties en festiviteiten. 

En Westerlo heeft veel verenigingen. Denken 
we maar aan de sportclubs, buurt- en 
feestcomités, theatergezelschappen, jeugd-, 
(socio)culturele -  of  vrijetijdsverenigingen. 
Teveel om allemaal op te noemen. Om al 
deze bestuursleden in de bloemetjes te 
zetten organiseert de gemeente de avond 
van het bestuurslid die dit jaar doorging op 
21 oktober.   Op deze avond biedt de 
gemeente de meer dan 1.000 bestuursleden 
van Westerlo een gezellig feest aan om het te 
danken voor hun tomeloze inzet. En terecht, 
zij zijn immers het kloppende hart in onze 
zeven dorpen.

Ook CD&V Westerlo dankt heel oprecht alle 
bestuursleden en vrijwillgers omdat zij van 
Westerlo de warmste gemeente van 
Vlaanderen maken.
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De gebouwen van het klooster en de kleuter-

school aan de gravin De Merodestraat.




