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Wonen in een parel 
 
In 2017 heeft de Vlaamse overheid een grootschalige enquête gehouden in alle Vlaamse 
gemeenten. Daarbij werden meer dan 100 vragen gesteld over het wel en wee in de 
gemeente. Deze vragen gingen over onder andere de woonomgeving, het cultuuraanbod, de 
toestand van voet- en fietspaden, het veiligheidsgevoel, het groene karakter, enz. 
Uit dit onderzoek blijkt dat 87% van de Westerlonaren tevreden is over onze gemeente. Dat 
is niet enkel ver boven het Vlaamse gemiddelde van 76%, Westerlo staat daarmee op de 7de 
plaats van de 295 gemeenten en op de eerste plaats van de gemeenten met meer dan 
20.000 inwoners! Terecht, want met Heultje, Zoerle-Parwijs, Voortkapel, Oosterwijk, Oevel, 
Tongerlo en Westerlo-centrum wonen wij in sterke dorpen, in een warme gemeente. 
 
Er werden de voorbije jaren dan ook tal van initiatieven genomen die ervoor hebben 
gezorgd dat de Westelnaar zo tevreden is, het ene al opvallender dan het andere. Het meest 
in het oog springende was ongetwijfeld ‘Westerlo, opgeruimde gemeente’. En ‘opgeruimde’ 
kan heel breed geïnterpreteerd worden. Door deze actie krijgt elke Westelse straat een 
jaarlijks bezoek van de gemeente waarbij tal van kleine ergernissen worden opgelost. Maar 
ook de ‘Zomerse dorpswandelingen’, waarbij er in de zomermaanden elke week een 
wandeling wordt georganiseerd in een ander dorp, kaderen perfect in dit project. 
 
In dit verkiezingsprogramma zullen we verder ingaan over wat onze gemeente en CD&V de 
voorbije zes jaar gerealiseerd heeft en wat onze ideeën zijn over de toekomst van Westerlo. 
Er wachten immers een aantal belangrijke uitdagingen die de Parel van de Kempen sterk 
beïnvloeden, zoals de vergrijzing en verzilvering van onze bevolking, nood aan meer 
betaalbare en kwaliteitsvolle woningen door de gezinsverdunning en gewijzigde 
woonbehoeften, de mobiliteit in en om onze gemeente en het milieu. Kies voor zij die er 
werk van maken!  
 
Reeds in maart werd gevraagd aan alle organisaties en inwoners van Westerlo om 
voorstellen of suggesties over te maken zodat er zoveel als mogelijk kon rekening gehouden 
worden met de stem van de Westelnaar. Organisaties zoals Unizo, de Landelijke Gilden en 
Beweging.net maakten hun voorstellen over maar ook tal van inwoners kropen in hun pen. 
Wij danken iedereen van harte voor hun bijdrage! 
 
 
John Verbraeken 
Voorzitter CD&V Westerlo 
 
 
 
  



 
 

3 

CD&V denkt aan uw kinderen, onze jeugd. 
 
Westerlo investeert heel wat in onze jeugd en voor CD&V mag dat niet veranderen. 
 
In Westerlo is er heel wat capaciteit voor kinderdagverblijven en met de gemeentelijke 
Kinderclub in elk dorp is er ook voldoende voor- en naschoolse kinderopvang. Deze werden 
trouwens vernieuwd in Oevel en Westerlo-centrum. Zeer spoedig zal in Heultje een nieuwe 
Kinderclub worden gebouwd. Het blijft voor werkende ouders echter niet altijd even 
gemakkelijk om opvang te voorzien op onverwachte momenten. Een systeem van 
occasionele opvang in een kinderdagverblijf kan hierin soelaas brengen. 
 
Op initiatief van CD&V werd het Huis van het Kind opgericht in het voormalige rusthuis waar 
(aanstaande) ouders terecht kunnen voor ondersteuning en waar gezondheidszorg en 
opvoedingsondersteuning wordt aangeboden. De samenwerking tussen Kind en Gezin, de 
Peuterspeelpunten, de Ruilwinkel en de aangeboden opvoedingsondersteuning maken dit 
Huis van het Kind tot een voorbeeld in Vlaanderen. Regelmatig wordt deze werking 
voorgesteld in andere gemeenten. Het Huis van het Kind maakt ook dat op de zorgcampus 
aan de Verlorenkost werkelijk iedereen terecht kan: van baby tot senior.  
 
In al onze dorpen is er een lagere school zodat kinderen in hun eigen buurt naar school 
kunnen. In Heultje, Oevel en Voortkapel zijn dit gemeentelijke basisscholen, en in de andere 
dorpen trachten we de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werking. Zo vindt 
er geregeld een scholenoverleg plaats waarop alle Westelse scholen, dus niet enkel de 
basisscholen, uitgenodigd worden. 
 
En de gemeente doet ook haar deel om de infrastructuur op peil te houden. Zo werd er de 
voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in de scholen van Heultje en Oevel en ook voor 
Voortkapel werden er investeringen gepland. En daarbij mogen we niet vergeten dat digitaal 
onderwijs begint vanaf de kleuterleeftijd. Daarom investeerde onze gemeente reeds heel 
veel in digitale leermiddelen. 
 
Westerlo beschikt over heel wat speelpleinen en ook daar werd er geïnvesteerd. Zo werden 
bijvoorbeeld de speelpleintjes aan de Goudvinkstraat in Heultje, aan de voetbalterreinen in 
Zoerle-Parwijs, naast de pastorij in Zoerle-Parwijs, aan de Salvialaan in Oevel en aan de 
Trienenkant volledig vernieuwd. Ook de zomerse speelpleinwerking blijft zeer populair bij 
onze kinderen en hun ouders. Maar er werden ook jongereninitiatieven gestart zoals 
Jonggedoe, jongerenwelzijnswerking, de kindergemeenteraad, de dag van de jeugdbeweging 
en er blijft natuurlijk de jaarlijkse buitenspeeldag en Roefel. 
 
CD&V vindt het belangrijk dat de Westelse jeugd zich goed voelt en dat er geschikte 
plaatsen zijn om samen komen en te ontspannen, m.a.w dat de jongeren een eigen stek 
hebben in onze gemeente. In het goed draaiende Jeugdhuis Phoenix werden recent  –met 
steun van de gemeente- essentiële renovatiewerken uitgevoerd en er werd het 
'Phoenixoverleg' opgestart in het kader van goed nabuurschap.  
Verder wil CD&V in samenspraak met de jongeren onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
voor bijkomende fuifruimte door een herindeling van de Zoerla, het optimaliseren van de 
bestaande zalen met lagere tarieven of –indien nodig- de bouw van een nieuwe fuifzaal. 
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Echter, altijd dient rekening te worden gehouden met de rust en het welzijn van de 
omwonenden. Het dient dus een evenwichtig project te zijn zodat deze investering optimaal 
rendeert voor de jongeren en de buurt. Een aanpak waar elke Westerlonaar beter van 
wordt! 
 
Voor er kan worden gefuifd dient er uiteraard te worden gestudeerd. CD&V stelt voor om 
studieruimtes te voorzien gedurende de blokperiodes waar studenten terecht kunnen. 
Samen studeren is niet alleen gezelliger, studenten kunnen zo ook elkaar motiveren en bij 
mekaar terecht voor vragen en advies. 
 
De jeugdverenigingen kunnen reeds lang beschikken over het nodige feestmateriaal 
(geldkassa’s, vlaggenmasten, houtenvloeren, hekken, …) voor de organisatie van activiteiten,  
ze hebben via de jeugdraad een stem in het gemeentehuis, de gemeente organiseert gratis 
kampvervoer en de erkende jeugdverenigingen kunnen genieten van een gemeentelijke 
subsidie. CD&V vindt het belangrijk dat deze steun blijft bestaan.  
 
Tot slot stelt CD&V voor om het jeugdwelzijnsoverleg verder uit te breiden. Het 
jeugdwelzijnsoverleg verzamelt verschillende organisaties die allemaal te maken hebben 
met jeugdbeleid, zoals scholen, het jeugdhuis, het centrum voor leerlingenbegeleiding, enz. 
De werking uitbreiden kan bijvoorbeeld door de acties rond middelengebruik zoals alcohol 
en drugs uit te bouwen. 
 
CD&V stelt voor: 
 
✓ blijvend werk te maken van een kindvriendelijke gemeente: luisteren naar de 

opmerkingen en suggesties van onze kindergemeenteraad en hun ideeën omzetten 
in concrete acties; 

✓ te blijven waken over voldoende kinderopvang in elk dorp; 
✓ de dienstverlening van het Huis van het kind verder uit te bouwen; 
✓ een systeem uit te werken voor occasionele opvang in een kinderdagverblijf; 
✓ de kinderclubs te blijven ondersteunen met voldoende ruimte en materiaal; 
✓ te blijven investeren in het kleuter- en basisonderwijs; 
✓ te blijven investeren in voldoende schoolcapaciteit, moderne leermiddelen en 

voldoende kwalitatieve speelruimte; 
✓ verschillende partners (Huis van het Kind, scholen, politie, gemeentediensten, 

OCMW) samen te brengen met de bedoeling extra ondersteuning te bieden aan 
jongeren rond diverse maatschappelijke thema’s en probleemdomeinen; 

✓ te voorzien in fuifruimte voor jongeren; 
✓ te voorzien in studieruimten tijdens de blokperiodes; 
✓ het jeugdwelzijnsoverleg uit te breiden; 
✓ in samenwerking met scholen, verenigingen en de wereldraad, internationale en 

meertalige ontmoetingen te stimuleren. 
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Iedereen zorgt voor elkaar. 
 
Onze gemeentelijke diensten kunnen rekenen op meer dan 200 vrijwilligers. Zij zijn van 
goudwaarde. Zij baten het dorpsrestaurant en het Rietje uit, helpen in het 
woonzorgcentrum, in Lokaal Dienstencentrum TerHarte en geven les in De Dreef. Verder 
werken er vrijwilligers in de volkstuin, vervoeren zij Westelnaars die slecht te been zijn, 
werken in de bibliotheek en gaan op stap met mensen zonder sociaal netwerk. Anderen 
zetten zich in op het toeristisch kantoor en organiseren toeristische evenementen, stellen 
mee het cultuuraanbod samen en helpen tijdens voorstellingen in de Zoerla. Tot slot zetten 
vrijwilligers zich in bij de ruilwinkel in het Huis van het Kind, organiseren ze Westerlo Vitaal, 
organiseren en helpen ze op de jaarlijkse gemeentelijke babyborrel en nog op tal van andere 
plaatsen en organisaties. De honderden vrijwilligers van verschillende verenigingen in de 
gemeente en dorpen dragen bij tot de warme gemeente die Westerlo is.  
Het ondersteunen en waarderen van deze geëngageerde mensen is een topprioriteit voor 
CD&V Westerlo. Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator zorgt voor een 
fundamentele ondersteuning van alle vrijwilligers.  
 
Een goede gezondheid, we wensen het iedereen toe! Maar spijtig genoeg heeft niet 
iedereen dat geluk. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Westerlo-centrum werd 
voltooid en op dezelfde zorgcampus werden ook heel wat andere diensten gehuisvest. Denk 
maar aan het Huis van het Kind, de huisartsenwachtpost, serviceflats, de sociale dienst van 
het OCMW, de mindermobielencentrale, de dagopvang CADO die door Welzijnszorg wordt 
georganiseerd, enz. Zo staat deze campus open voor iedereen. Mantelzorgnetwerken, 
vrijwilligers en een nabije dienstverlening moeten het mogelijk maken dat iedereen, ook de 
zorgbehoevende senior en medebewoners met een beperking, volwaardig deel kan 
uitmaken van onze samenleving.  
 
Het netwerk waarop bejaarden en medebewoners met een beperking kunnen terugvallen 
wordt steeds kleiner. Er is weinig familie, de kinderen wonen ver, nieuw samengestelde 
gezinnen hebben zelf de handen meer dan vol. Daarom is een mantelzorgbeleid nodig en 
belangrijk. Erkenning, rekrutering, het uitwerken van een waarderingssysteem,  vorming en 
het installeren van een netwerk waarin mantelzorgers hun ervaringen kunnen uitwisselen 
zijn bouwstenen van een toekomstig mantelzorgbeleid in Westerlo.  
 
De zorgcoördinatoren van het OCMW leveren schitterend werk, en ze zullen dat blijven 
doen. Daarnaast wil CD&V op korte termijn ook een seniorenconsulent aanstellen. Net zoals 
de jeugdconsulent het aanspreekpunt is voor onze jeugd, moet de seniorenconsulent de 
eerste contactpersoon zijn voor onze steeds groter wordende groep van Westelse senioren! 
Op vraag van CD&V wordt het pilootproject ‘Buurten in het dorp’ opgestart. Met dit project 
wil de gemeente en het OCMW bestuderen hoe we concreet kwetsbare en eenzame 
ouderen en medebewoners met een beperking kunnen ondersteunen, thuis in hun eigen 
buurt. Een ouderenbehoefteonderzoek wordt dit najaar uitgerold. De seniorenconsulent 
kan deze acties opvolgen en de gepaste voorstellen doen.  Via de seniorenconsulent kunnen 
we ook meer ouderen en hun mantelzorgers bereiken zodat we ze beter kunnen 
ondersteunen. Het project Content(d)ement, dat werd opgezet om familie en kinderen van 
dementerenden te informeren over deze ziekte, haar evolutie, hoe ermee dient te worden 
omgegaan en welke acties ondernomen kunnen worden, dient te worden verdergezet. 
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Eventueel kan dit ook worden uitgebreid naar andere ziektebeelden. Tot slot kunnen 
zorgcoördinatoren ook worden ingezet in de armoedeproblematiek die ook in Westerlo 
bestaat en steeds meer voorkomt bij (hoog)bejaarde alleenstaande eigenaars en 
medebewoners met een beperking. Ouderen- en gezinsondersteuning zou op deze wijze ook 
de maatschappelijk kwetsbaren in onze gemeente bereiken. Door het OCMW en de 
gemeente kan er een overkoepelend welzijnsplan worden opgemaakt, waar alle diensten 
aan kunnen meewerken.  
 
Verder stelt CD&V voor dat er aangepaste serviceflats, onder andere voor koppels, worden 
gebouwd. Woningen in eigen beheer geven de gemeente immers een krachtig instrument 
om zelf beleid omtrent levenslang wonen te voeren. CD&V wil in elke dorp van onze 
gemeente de bouw van senioren- en assistentiewoningen stimuleren. In je eigen dorp 
gezond en gelukkig oud kunnen worden, daar staat CD&V Westerlo voor. 
 
De werking van Lokaal Dienstencentrum TerHarte, dat dankzij CD&V de voorbije zes jaar 
werd opgericht, dient verder te worden uitgebreid. In TerHarte worden maaltijden 
aangeboden, is er een kapsalon, voetverzorging en een mindermobielencentrale.  Deze 
activiteiten zouden zich niet meer alleen mogen afspelen in de hoofdlocatie aan de 
Verlorenkost, maar moeten ook mogelijk zijn in de andere deeldorpen. Zo kan het 
succesvolle sociaal restaurant ook regelmatig in de dorpen worden georganiseerd en kan de 
actieradius van de mindermobielencentrale verder worden uitgebouwd met een 
shuttledienst tussen de dorpen.  
 
Ook personen met een fysieke en/of verstandelijke beperking verdienen onze steun. Vaak 
worden deze personen verzorgd door hun ouders en ontstaan er problemen als zij te oud 
worden of door ziekte niet meer in staat zijn om hun kind te verzorgen. CD&V stelt daarom 
voor dat woningen worden gebouwd met een zorgfunctie. 
Het projecthuis De Dreef voor mensen met minder kansen en mogelijkheden is uniek en 
wordt alom gewaardeerd. 
 
 
CD&V stelt voor: 
✓ de talrijke vrijwilligers te blijven ondersteunen en waarderen. Zij verdienen ieders 

respect; 
✓ een vrijwilligerscoördinator aan te stellen; 
✓ dat de gemeente werk maakt van een mantelzorgbeleid. Dit betekent: erkenning en 

ondersteunen van de rekrutering van mantelzorgers, het uitwerken van een 
waarderingssysteem, vorming en het installeren van een netwerk waarin 
mantelzorgers hun ervaringen kunnen uitwisselen; 

✓ het zorgteam en de zorgcoördinatoren uit te breiden met een seniorenconsulent; 
✓ de werking van het Lokaal Dienstencentrum TerHarte uit te breiden naar de andere 

dorpen; 
✓ uitbouwen van de mindermobielencentrale; 
✓ actiever in te zetten op de armoedeproblematiek; 
✓ in elke dorp van onze gemeente de bouw van senioren- en assistentiewoningen te 

stimuleren; 
✓ de bouw van woningen met een zorgfunctie te stimuleren; 



 
 

7 

✓ de dagopvang CADO te ondersteunen; 
✓ het project Content(d)ement verder te zetten en eventueel uit te breiden naar 

andere ziektebeelden; 
✓ initiatieven inzake valpreventie aan te moedigen. 
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Milieubewuste gemeente. 
 
Westerlo is een groene gemeente en dat moet ook zo blijven. Vlaanderen is 
wereldkampioen sorteren en Westerlo zit daarbij in de kop van het Vlaamse peloton. 
Sorteren is niet altijd evident en daarom wordt er getracht dit zo gemakkelijk mogelijk te 
maken. Zo werd de voorbije legislatuur met veel succes de gele container voor 
papierophaling geïntroduceerd. Via de campagne ‘Westerlo, opgeruimde gemeente’, 
krijgen onze straten een jaarlijks bezoek om kleine ergernissen te verhelpen waaronder 
overlast door afval van sluikstorten. Via de actie ‘Curieuzeneuzen’ werd op tal van plaatsen 
de luchtkwaliteit in onze gemeente gemeten. De gemeente betaalde de kostprijs voor de 
meetpunten. Wij kijken uit naar de resultaten die in september 2018 zullen worden 
bekendgemaakt en zullen maatregelen voorstellen waar dit moet en kan. 
CD&V wil ook werk maken van een bomenplan waarbij de bomen op openbaar domein in 
kaart worden gebracht en zieke bomen tijdig worden vervangen. 
Tot slot blijft zwerfvuil en sluikstorten een ergernis. Het opruimen van zwerfvuil kost 
jaarlijks 10 euro per inwoner. Sensibilisatiecampagnes in scholen via brochures en borden 
brengen hardnekkige afvalzondaars niet op andere gedachten. Om een oplossing aan dit 
probleem te bieden sloot onze gemeente zich aan bij de statiegeldalliantie. Immers, in 
Duitsland bestaat reeds een systeem van statiegeld en het werkt: 98% van de flessen en 
blikjes wordt er terug naar de winkel gebracht. Verder stelt CD&V voor om via controle van 
het afval en camera’s de sluikstorters op te sporen. Een erg strenge GAS-boete dient hen 
ook duidelijk te maken dat sluikstorten niet thuishoort in Westerlo, de meeste GAS-boetes 
worden trouwens uitgeschreven aan sluikstorters. 
 
De glascontainers zorgen op bepaalde plaatsen voor overlast. Het lawaai van het afleveren 
van glas in de containers is soms storend voor de buurtbewoners maar het is vooral een 
aantrekkingspool voor afval rond de containers en voor wespen. Verschillende alternatieven 
dienen zich aan. Vermindering van het aantal containers of herlocalisatie, maar ook het 
introduceren van een blauwe container (naast de grijze en gele) voor de ophaling van glas.  
 
Westerlo beschikt eveneens over heel wat bos en natuur. En de natuur is er voor iedereen. 
De gemeente dient te blijven samenwerken met het Agentschap Natuur en Bos en 
Natuurpunt zodat onze natuur er voor altijd zal zijn maar evenzeer dat wij er met zijn allen 
ten volle van kunnen genieten. De talrijk historisch aanwezige trage wegen, kerkenpaddekes, 
buurt- en veldwegen in onze gemeente moeten verder in kaart worden gebracht en 
gevrijwaard worden voor verder gebruik door wandelaars en fietsers. 
 
In de toekomst zullen de auto’s anders zijn. Hybride en elektrische auto’s hebben hun 
intrede gedaan en zullen niet snel uit het straatbeeld verdwijnen. Door het voorzien van 
oplaadpunten voor auto’s en fietsen gespreid over de gemeente stapt ook Westerlo mee in 
de toekomst. Deze kunnen ook voorzien worden van een fietspomp.  
 
De voorbije jaren werden heel wat acties ondernomen om meer natuur bij de 
Westerlonaren te brengen. Denk maar aan de acties met gratis kippen, tuinzaden en de 
haagplantactie. Deze bestuursperiode werd ‘den Hof van Jeanne’ gestart waar elke inwoner 
van Westerlo mee kan tuinieren. 
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In Oevel werden 2 windmolens geplaatst door Storm CVBA en 2 door Electrabel CoGreen. 
Alle inwoners van Westerlo hadden bij beide projecten de kans om mee te investeren in 
deze windmolens, en te delen in de eventuele opbrengst. Gelijkaardige initiatieven kunnen 
genomen worden wanneer het gaat over zonnepanelen. Niet alle inwoners van Westerlo 
hebben de ruimte om zelf zonnepanelen te installeren maar willen wel hun steentje 
bijdragen in het opwekken van groene energie. CD&V stelt voor dat de gemeente nagaat of 
er projecten met burgerparticipatie en of publiek-private samenwerking kunnen worden 
opgestart om zonnepanelen te installeren op private (bijvoorbeeld bedrijven) of openbare 
gebouwen. 
 
Ook Kamp C in Oosterwijk speelt hierin haar rol door haar aandacht voor energiezuinige 
investeringen bij renovatie en nieuwbouw. 
 
 
CD&V stelt voor: 
✓ te blijven investeren in sensibiliseringscampagnes rond zwerfvuil via alle mogelijke 

kanalen zoals Westel Info, bordjes langs de weg maar ook via identificatie van 
sluikstorters door controle van het afval, camera’s en tot slot bestraffing met strenge 
GAS-boetes; 

✓ dat Westerlo aangesloten blijft bij  de statiegeldalliantie; 
✓ een bomenplan uit te werken zodat Westerlo een groene gemeente zal blijven;  
✓ bepaalde acties zoals gratis tuinzaden, gratis compostvaten en -bakken, de 

haagplantactie, of varianten hierop te herhalen als hier voldoende vraag naar is; 
✓ dat de gemeente blijft samenwerken met het Agentschap Natuur en Bos en 

Natuurpunt zodat het Westels groen gevrijwaard blijft voor de toekomst én dat de 
bevolking er kan van genieten; 

✓ dat er gespreid over de gemeente laadpalen worden voorzien voor elektrische auto’s 
en fietsen; 

✓ dat de gemeente een nieuw Westels bijenplan ontwikkelt, samen met de milieuraad 
en de Westelse imkers. 

✓ bij renovatie worden gemeentelijke gebouwen aangepast aan de nieuwste energie 
prestatienormen;  

✓ dat de gemeente nagaat of er zonnepanelen kunnen worden geplaatst op private of 
openbare gebouwen met burgerparticipatie; 

✓ de gemeente schakelt zoveel mogelijk over op accu-gestuurd werkmateriaal;  
✓ de gemeente zet de inspanningen verder om het gemeentelijk wagenpark te 

vergroenen; 
✓ dat de gemeente de historisch aanwezige paddekes, buurt- en veldwegen 

inventariseert en deze terug opent voor wandelaars en fietsers. 
  



 
 

10 

Westels woonbeleid. 
 
Ook in Westerlo moeten we goed omgaan met onze schaarse ruimte en tegelijk een 
antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen wat wonen betreft. Meer doen met 
minder is het motto. Het ruimtelijk beleid moet ernaar streven om bij elke vernieuwing de 
ruimte weer wat beter te gebruiken dan voorheen.  
 
Westerlo is een landelijke, groene gemeente en CD&V wil dat dit ook zo blijft. Daarom dient 
er blijvend werk te worden gemaakt van een betaalbaar, kwaliteitsvol woonbeleid met 
aandacht voor jonge en nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden, ouderen en 
mensen met een beperking. CD&V staat achter kleinschalige woonprojecten die de 
bestaande woonkernen versterken maar zal ook aandacht hebben voor zorgwonen, 
aanleunwoningen, co-housing en kangoeroewonen. Tot slot is een goed woonbeleid maar 
mogelijk door samenwerking met de sociale woonorganisaties (de vroegere 
huisvestingsmaatschappijen) die betaalbare en kwaliteitsvolle huur- en koopwoningen op 
de markt brengen. Ook een stelselmatig onderhoud van de grachten om overal tot een 
goede waterhuishouding te komen hoort hierbij. 
 
Bij voorkeur situeren nieuwbouwprojecten zich in de dorpskernen. Door het benutten van 
de dorpskern als woongelegenheid blijft er meer ruimte over voor publiek groen en is er 
meer sociaal contact. Bovendien vergroot dit de economische basis voor de lokale handel.  
Onze dorpen zijn maar sterk door een goede mix van wonen en kleinhandel. Concentratie 
van de kleinhandel in de dorpskern zorgt voor een bruisend gevoel. Het stimuleren van 
voldoende detailhandel in de verschillende centra voorkomt bovendien leegstand en 
verloedering.  
 
Bepaalde ruimtes worden maar een bepaald deel van de dag of het jaar gebruikt, zoals 
schoolgebouwen en speelplaatsen. Via creatieve oplossingen kunnen deze ruimtes op de 
momenten dat ze niet gebruikt worden, ingezet worden voor andere doeleinden zoals 
parking of vergaderruimte. 
 
Sommige gebouwen maken deel uit van het historisch dorpszicht of zijn beeldbepalend. Er 
moet getracht worden om deze gebouwen, indien mogelijk, blijvend deel te laten uitmaken 
van de ‘skyline’. Dat kan onder andere door te trachten het hele gebouw te behouden, de 
gevel of eenzelfde gevel te voorzien in het nieuwbouwproject. Het project rond de oude 
rijkswachtkazerne in Westerlo-centrum, het Huis Tielemans en het beschermd dorpszicht in 
Heultje zijn hier voorbeelden van. 
 
 
CD&V stelt voor: 
✓ dat de gemeente de samenwerking met de sociale woonorganisaties 

(huisvestingsmaatschappijen) versterkt zodat er voldoende betaalbare en 
kwaliteitsvolle woningen zijn voor alleenstaanden, kleine, grote en nieuw 
samengestelde gezinnen en voor mensen met een beperking. Hiertoe wordt een 
woonbeleidsplan opgesteld;  

✓ dat er voldoende steun wordt geboden aan zelfstandigen die zich willen vestigen in 
de dorpskernen; 
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✓ te onderzoeken of ruimtes op het moment dat deze niet worden gebruikt, kunnen 
worden geactiveerd voor andere doeleinden; 

✓ de gemeente ontwikkelt voetgangerscirkels in de dorpen;  
✓ de gemeente voert een kernversterkend beleid zodat onze dorpen sterk blijven; 
✓ onze vele monumenten die van onze gemeente een toeristische trekpleister maken 

te blijven koesteren; 
✓ dat ecowonen en passief wonen worden aangemoedigd en gefaciliteerd. Westerlo 

wil ook inzetten op nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld co-housing en 
zorgwonen. 
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Een goed werkende gemeente. 
 
De gemeentelijke diensten in Westerlo werken efficiënt en dat laat zich ook voelen in de 
cijfers. 84% van de inwoners van Westerlo is tevreden over de gemeentelijke diensten. 
Dank aan iedereen die hieraan meewerkt. Maar er blijven steeds zaken die beter kunnen. 
Daarom willen we de gemeentediensten nog meer op afspraak laten werken, zodat de 
wachtrijen en -tijden beperkt worden. Het moet echter nog steeds mogelijk blijven om ook 
tijdens de openingsuren op alle diensten terecht te kunnen.  
 
De voorbije legislatuur werd de website van de gemeente, met inbegrip van het e-loket, 
steeds meer uitgebreid. Via het e-loket kunnen ondertussen tal van documenten 
elektronisch worden aangevraagd. Dit betekent een hele besparing voor de gemeente én 
tijdswinst voor de aanvrager. Verder investeren en digitaliseren blijft dan ook noodzakelijk. 
Ook het informatieblad Westel Info werd vernieuwd. De belangrijkste informatie en 
nieuwtjes worden verstuurd via de gemeentelijke nieuwsbrief en meer uitgebreid 
opgenomen in Westel Info. Alle andere informatie, zoals verslagen van de gemeenteraad of 
het college van burgemeester en schepenen, kan worden teruggevonden op de website. 
Daar waar dit allemaal onvoldoende is worden informatie- en inspraakvergaderingen 
georganiseerd. De CD&V-mandatarissen waren de voorbije periode steeds op de afspraak 
tijdens overlegvergaderingen binnen de gemeente maar ook wanneer er gecommuniceerd 
werd met inwoners. Zo houdt CD&V de vinger aan de pols en dit engagement zullen ze 
blijven aangaan. Contact tussen politiek en inwoners is immers essentieel in een goed 
beleid. 
 
CD&V waakt er al 30 jaar over dat de belastingsdruk via de gemeentebelasting en 
opcentiemen ongewijzigd blijft. En CD&V zal er alles aan doen opdat dit zo nog lang mag 
blijven. Maar daar houdt het uiteraard niet op. De voorbije periode nam de gemeentelijke 
schuld af hoewel de gemeente is blijven investeren in haar werking, de gemeentediensten, 
infrastructuur, verenigingen, enz. 
 
Ook op het vlak van personeelsbeleid staat CD&V voor duurzaamheid. Goed overwogen 
aanwervingen zorgen voor een efficiënte werking van de verschillende diensten. Zo 
worden er bijvoorbeeld seizoenarbeiders aangeworven bij de groendienst enkel in de 
periode dat dit nodig is.  
 
CD&V hecht ook belang aan het onderhoud en de toegankelijkheid van de Westelse 
begraafplaatsen. Er wordt gedacht om luifels te plaatsen op de Westelse begraafplaatsen 
waaronder afscheid kan genomen worden of een andere oplossing om op een waardige 
manier afscheid te kunnen nemen van onze dierbaren. 
 
De Westelse politie en brandweer geven ons een veilig gevoel. Zo blijft bijvoorbeeld het 
aantal woninginbraken gestaag dalen (-20% tussen 2013 en 2017). De efficiënte werking van 
de BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) draagt hier zeker toe bij. Toch ziet CD&V ook hier nog 
verbeteringsmogelijkheden. De wijkagent is het eerste aanspreekpunt, maar vaak onbekend 
bij heel wat inwoners. De politie dient dan ook meer inspanningen te leveren zodat de 
wijkagent overal gekend is en ook effectief het eerste aanspreekpunt wordt. De 
brandweerhervormingen hebben er voor gezorgd dat er één grote brandweerzone is in de 
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Kempen. Met een brandweerkazerne aan de Marly in Westerlo-centrum zijn de 
brandweerdiensten sowieso snel ter plaatse in Westerlo. Er dient echter over te worden 
gewaakt dat door een opname in een grotere zone de brandweer niet aan efficiëntie dient 
in te boeten. 
 
Het containerpark aan de Oevelse dreef ligt er steeds kraaknet bij en de wachtrijen blijven 
beperkt. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is bovendien rechtvaardig. Daarbij komt ook 
dat de gemeente een aantal fracties geheel of gedeeltekijk gratis maakt. Een bepaald 
gewicht aan snoeiafval en asbest of een hoeveelheid piepschuim kan gratis worden 
aangeleverd op het containerpark. Ook dat is rechtvaardig en moet zo blijven.  
 
Als één van de weinige gemeente heeft Westerlo een schepen voor vrede. Hiermee 
verklaart CD&V Westerlo uitdrukkelijk haar steun aan de Vaderlandslievende verenigingen. 
Bovendien werd er een bondgenootschap voor de vrede aangegaan met enkele 
vredesgemeenschappen in Colombia (Zuid-Amerika). Deze mensen lijden heel erg onder het 
geweld van terreurgroepen, drugsbenden, paramilitairen en het leger. Westerlo helpt daar 
te tonen dat er hoop is en blijft op een betere toekomst. 
 
 
CD&V stelt voor: 
✓ dat de gemeentediensten meer op afspraak werken en dat de doorstroming aan de 

burgerlijke stand wordt verbeterd; 
✓ om de communicatie met de burger verder te digitaliseren; 
✓ dat de gemeente informatie- en opvolgingsvergaderingen blijft organiseren; 
✓ dat haar mandatarissen dicht bij de bevolking blijven staan; 
✓ dat de belastingdruk via de gemeentebelasting en opcentiemen niet wordt verhoogd; 
✓ dat de (functie van) wijkagent beter bekend wordt gemaakt bij de inwoners; 
✓ de efficiëntie van het containerpark moet bewaard blijven evenals de gratis 

aanlevering van een bepaalde hoeveelheid snoeihout, piepschuim en asbest; 
✓ dat, zoals dit nu al het geval is, bij overheidsopdrachten ook de sociale economie 

geconsulteerd wordt;  
✓ de gemeente wenst een fair trade gemeente te blijven; 
✓ de gemeente blijft de derdewereldraad ondersteunen.  
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Mobiliteit. 
 
De gemeente heeft de voorbije legislatuur veel geïnvesteerd in de heraanleg van wegen, 
fiets- en voetpaden. Deze inspanningen moeten onverminderd verder gaan en worden 
opgedreven. Bij voorrang moeten de gevaarlijke oversteekplaatsen en passages waar vracht- 
en personenwagens de zwakke weggebruiker dreigen te verdringen, nog worden aangepakt. 
In de dorpskernen moet de zwakke weggebruiker voorrang krijgen op het doorgaand 
wegverkeer. Onze wegeninfrastructuur wordt immers zwaar belast en dat heeft zo zijn 
gevolgen op de slijtage. Dus ook in de toekomst zal er in de wegeninfrastructuur moeten 
geïnvesteerd worden. En liefst wordt daarbij rekening gehouden met de nieuwe 
transportvoorzieningen, sluipverkeer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer, enz. 
Er komen steeds meer manieren bij om ons te verplaatsen. CD&V Westerlo is van mening 
dat het actief promoten van andere oplossingen dan de auto zal bijdragen tot veiliger en 
milieuvriendelijker verkeer. Dit maakt de mobiliteit immers efficiënter. De fiets, in al zijn 
vormen en soorten, lijkt daarbij een centrale plaats in te nemen. Maar er is ook een 
keerzijde aan de medaille. Iedereen dient zich aan de nieuwe vormen van mobiliteit aan te 
passen en dat is niets steeds even makkelijk. Denk bijvoorbeeld aan de speed pedelecs, de 
snelle elektrische fietsen, die een zeer mooi alternatief zijn voor de wagen voor korte en 
middellange verplaatsingen, maar het is een hele opgave om dit in te passen in het verkeer. 
Inspanningen zijn dan ook noodzakelijk. Er dient bijvoorbeeld te worden voorzien in meer 
fietsenstallingen met laadpunten en bij de (her)aanleg van fietspaden dient er rekening 
gehouden te worden met de aanwezigheid van (snelle) elektrische fietsen. 
 
Maar niet ieders zoektocht naar efficiëntere en zeker snellere verplaatsingen, worden op 
gejuich onthaald: sluipverkeer, het stoort iedereen. Standaardoplossingen zijn er niet, 
vandaar dat er werd en wordt gewerkt met proefopstellingen en consultatie van de 
buurtbewoners om tot een veiligere situatie te komen.  Verder loopt er een 
mobiliteitsstudie van de provincie naar het verkeer in de hele regio zodat er gepaste 
maatregelen kunnen worden genomen met betrekking tot bovenlokale verkeersstromen en 
doorgaand zwaar verkeer.  
 
Uiteraard maakt ook het openbaar vervoer deel uit van onze mobiliteit. Dankzij CD&V paste 
De Lijn haar vervoerschema terug aan en zijn alle ons omringende steden (Geel, Herentals en 
Aarschot) vlot te bereiken met de bus. Deze inspanningen moeten onverminderd worden 
verder gezet en uitgebreid. Vaak is het echter zoeken op welke manier deze het meest 
efficiënt aansluit op de trein. Neem je bijvoorbeeld het best de trein in Aarschot, Geel of 
Herentals om naar Brussel of Gent te reizen? Een indicatief planningsschema op maat van 
elk dorp zou hierin tegemoet kunnen komen. Dit planningsschema geeft dan een idee over 
de snelste reisweg maar ook over de frequentie van het aanbod. 
 
Het aantal auto’s blijft stijgen. Als je daarbij weet dat de gemiddelde auto 23 uur van de 24 
stil staat, begrijp je dat er ook veel parkeerplaatsen dienen te worden voorzien. Daarbij komt 
nog dat iedereen graag zijn auto stalt voor de eigen deur of voor de deur van de winkel die 
hij of zij wil bezoeken. En om het geheel nog moeilijker te maken, verplaatsen we ons 
meestal op hetzelfde moment en bezoeken we daarbij dezelfde locaties. Heel wat ouders 
gaan hun kind of kinderen met de auto aan de school afzetten op hetzelfde uur. Voor al 
deze auto’s kan uiteraard geen parkeerplaats worden voorzien net voor de schoolpoort. 
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Voor de veiligheid en gezondheid van onze kinderen moet de directe schoolomgeving 
zoveel mogelijk autoluw zijn. In samenspraak met de directie, leerkrachten, ouders en 
politie moet een mobiliteitsplan worden uitgewerkt voor elke schoolomgeving. In de 
dorpskernen wordt gedacht aan zones voor kort en lang parkeren en aan het activeren van 
alternatieve parkeerruimtes, bijvoorbeeld schoolterreinen die in het weekend leeg staan. 
Ook de verplichting om bij nieuwbouw voldoende ruime en bereikbare garages te voorzien is 
een instrument dat dient te worden gehanteerd. 
 
CD&V wil Heultje ontlasten van vrachtwagenverkeer door een evenwichtige en eerlijke 
verdeling van dit verkeer over de verschillende buurgemeenten met aanduiding van de 
routes om van en naar het industrieterrein te rijden en -indien nodig- aanpassing van de 
weginfrastructuur met flankerende maatregelen voor de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers. Daartoe wordt onder coördinatie van de Provinciegouverneur voor de 
Zuiderkempen en het Hageland een Mobiliteitsplan opgesteld met verplichte deelname van 
alle omliggende gemeenten. Dit plan moet de basis vormen voor dwingende 
verkeersafwikkeling in de regio. Ook moet ervoor gezorgd worden dat op de industriezone 
Heultje-Hulshout geen bijkomend vrachtverkeer wordt gegenereerd en als het kan zelfs 
wordt verminderd bij aanvragen tot uitbreiding of nieuwe invulling. 
 
Om al deze acties te coördineren stelt CD&V voor om binnen de gemeentediensten een 
mobiliteitscoördinator aan te stellen. Zo kan er een volledig verkeerscirculatieplan 
uitgewerkt worden voor groot-Westerlo, in samenwerking met verkeersdeskundigen en de 
inwoners. 
 
CD&V stelt voor: 
✓ dat er blijvend en duurzaam wordt geïnvesteerd in wegen, fiets- en voetpaden; 
✓ de veiligheid aan de schoolpoort en de luchtkwaliteit primeert. De directe 

schoolomgeving moet zoveel mogelijk autoluw zijn. In samenspraak met de directie, 
leerkrachten en ouders moet een mobiliteitsplan worden uitgewerkt met veilige 
schoolroutes voor de kinderen en parkeerzones voor de ouders; 

✓ dat er meer fietsenstallingen worden voorzien met oplaadpunten voor elektrische 
fietsen en fietspompen; 

✓ dat de gemeente milieuvriendelijke en zichzelf regelende verlichting plaatst waar dit 
kan; 

✓ dat er in de dorpskernen voorrang wordt gegeven aan de zwakke weggebruikers via 
fietssuggestiestroken, fietsstraten, verkeersremmers, enz.; 

✓ dat er waar nodig maatregelen worden genomen om sluipverkeer en te snel rijden te 
verhinderen;  

✓ de vrachtwagenproblematiek in Heultje maakt het voorwerp uit van een bovenlokale 
mobiliteitsstudie die door de provincie wordt uitgevoerd; 

✓ de Vlaamse overheid voert het openbaar vervoer op maat in. De gemeente waakt 
erover dat het vervoer betaalbaar blijft en dat vervoersinformatie gemakkelijk 
beschikbaar is via onder meer een indicatief planningsschema per dorp om de 
combinatie bus en trein naar de belangrijkste Belgische steden te garanderen; 

✓ dat er wordt voorzien in zones voor kort en lang parkeren in de dorpskernen; 
✓ dat er wordt gezocht naar alternatieve parkeerruimten; 
✓ dat er een gemeentelijke mobiliteitscoördinator wordt aangesteld.  
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Toerisme, Sport en vrije tijd. 
 
Westerlo is de Merodegemeente bij uitstek en dus een toeristische trekpleister. 
Tienduizenden toeristen bezoeken jaarlijks onze gemeente. Mooi onderhouden 
groenaanplantingen, propere straten en pleinen, het gevarieerde aanbod van bosgebieden, 
platteland, Beddermolen, kastelen en abdij maken onze gemeente zeer geliefd bij toeristen. 
Door goed uitgekiende wandel- en fietsroutes via het gekende knooppuntennetwerk 
kunnen zij genieten van de 'Parel van de Kempen' en tot rust komen op een mooi terras, in 
een gezellig café of overnachten in één van de hotels en B&B's. CD&V zorgde voor een 
maximale toegankelijkheid voor al deze recreanten: wandelaars, fietsers, ruiters en 
andersvaliden. De ‘Zomerse dorpswandelingen’ in juli en augustus brengen deze schoonheid 
graag onder de schijnwerpers.  
 
Toerisme is ook in Westerlo een belangrijke economische hefboom en verdient daarom alle 
steun. Het foodtruckfestival is bijvoorbeeld al een aantal jaren een vaste waarde als opener 
van het toeristisch seizoen in onze gemeente. De verdere uitbouw van het toeristisch 
kantoor in van de dekenij in Westerlo-centrum blijft noodzakelijk.  
 
Onze gemeente is ook uitgegroeid tot een erg actieve en sportieve gemeente. Er zijn maar 
liefst meer dan 10.000 inwoners aangesloten bij een of meerdere sportclubs. Onze inwoners 
kunnen hiervoor terecht in het sportpark achter het gemeentehuis met het zwembad, 
skatepark (in aanbouw) en polyvalente zaal of bij één van de ontelbare sportclubs.  
Na de opening van het nieuwe zwembad in sportpark De Beeltjens kreeg ook de zwemsport 
in onze gemeente een ware boost. Alle Westelse scholen kunnen nu terecht in ons 
zwembad. De zwemclub van Westerlo is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste 
van de provincie Antwerpen. 
CD&V mag hier terecht trots op zijn, want we ijverden er al vele jaren om een groter 
zwembad te bouwen dat beantwoordt aan alle hedendaagse noden. Bovendien zal het 
zwembad worden uitgebreid met een grote glijbaan.  
 
Verder ondersteunt onze gemeente graag deze sportclubs en alle andere verenigingen in 
hun activiteiten, deelname aan competities of in de opzet van recreatieve 
sportmanifestaties. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van feestmateriaal, het 
verstrekken van gratis opslagruimte in Kamp A of door het toekennen van renteloze 
leningen. 
 
Maar er komt meer. CD&V denkt aan de bewegwijzering (met aanduiding van de afstand) 
van loopparcoursen in en rond de verschillende dorpen. CD&V heeft niet alleen een groot 
hart voor de Westerlonaren maar ook voor de dieren. Zo werd aan domein Den Asberg dit 
jaar een hondenloopweide ingericht zodat onze viervoeters zich ook in Westerlo kunnen 
uitleven.  Verder wil CD&V wil meer zalen voor onze verenigingen voor het organiseren van 
activiteiten en wordt voorgesteld om een lijst op te maken van vergaderzalen die onze lokale 
horeca ter beschikking stelt. De renovatie van de polyvalente zaal in Voortkapel kadert daar 
perfect in.  
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CD&V stelt voor: 
✓ een parking voor mobilhomes te creëren of private initiatieven te ondersteunen; 
✓ de verdere uitbouw van het toeristisch kantoor in de oude dekenij als toeristisch 

kantoor met onder andere de streekproductenshop en de organisatie van 
bovenlokale activiteiten over de ganse gemeente; 

✓ meer zalen te creëren voor het organiseren van activiteiten; 
✓ een lijst op te maken met de vergaderzalen die beschikbaar zijn bij de lokale horeca; 
✓ de bestuursleden van de verenigingen blijvend in de bloemetjes te zetten; 
✓ te blijven investeren in het verenigingsleven; 
✓ te ijveren voor een bewegwijzerde loopparcoursen in en rond elk dorp; 
✓ het zwembad uit te breiden met een glijbaan. 
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Cultuur. 
 
Cultuur draagt bij tot het welzijn van onze inwoners, voedt de maatschappelijke discussie en 
versterkt de onderlinge solidariteit tussen inwoners. 
Met de Zoerla heeft Westerlo een belangrijke troef. Er worden dan ook heel wat activiteiten 
georganiseerd op deze locatie. Maar daar houdt het uiteraard niet op. De programmatie van 
de cultuurraad werd uitgebreid, er werden evenementen op andere locaties georganiseerd, 
de uitbreiding van de bibliotheek start in september, er werd een zomerprogrammatie 
opgestart, events in en rond de Beddermolen en aan het oude kasteel De Merode werden 
ondersteund, er was een nieuwe, mooie samenwerking tussen cultuur en de lokale 
middenstand tijdens de Happy Shopping Days en er was het mooie poëzieproject. 
 
De cultuurdienst moet meer inzetten op het organiseren en initiëren van grotere culturele 
projecten die een tijdje lopen en waarbij het proces op zich waardevol is: een 
theatervoorstelling op locatie met Westelse acteurs, het maken van een kortfilm, het 
opzetten van een cultuurweek in de vakantie, … 
Het aanzetten van lokaal talent tot creatie kan een enorme dynamiek creëren. Het 
kunstproject in het oude zwembad en het maatschappelijk geëngageerd theaterproject van 
Projecthuis De Dreef (januari 2018) zijn hierbij inspirerende voorbeelden.  
 
Verder zou de cultuurraad de activiteiten nog meer moeten diversifiëren van de Zoerla naar 
andere locaties en stelt CD&V voor om de Zoerla anders in te delen zodat deze grote zaal 
ook gezellig kan worden gemaakt voor kleinere manifestaties en organisaties, in dat geval 
uiteraard aan een goedkopere huurprijs. Beide voorstellen maken dat de Zoerla, die nu vaak 
overbezet is, ook beschikbaar wordt voor andere activiteiten. 
 
De bibliotheek wint alsmaar aan populariteit. Daarom werd op vraag van CD&V ook hierin 
geïnvesteerd. Een nieuw dak en zelfscan werden al gerealiseerd en de plannen voor de 
uitbreiding van de jeugdhoek en inleverbox liggen op de plank. 
De Kunstencampus wordt uitgebreid met een hogere graad. Deze hogere graad bestaat 
trouwens al voor woord en muziek. Hiertoe wordt de Kunstencampus aan de 
Boerenkrijglaan flink onder handen genomen. De achterbouw wordt vervangen door een 
nieuwe uitbreiding met foyer, toneelzaal, twee grote ateliers en een repetitie- en 
slagwerklokaal. 
 
CD&V stelt voor: 
✓ de Zoerla her in te delen zodat er ook kleinere evenementen kunnen plaatsvinden 

met aangepaste tarieven; 
✓ de programmatie van de cultuurraad deels te laten doorgaan op andere locaties; 
✓  lokaal talent aan te zetten tot creatie; 
✓ sociale en culturele participatie te ondersteunen.  
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Werken in Westerlo. 
 
In Westerlo zijn er heel wat arbeidsplaatsen beschikbaar (meer dan 10.000!). Bovendien 
wordt er volop geïnvesteerd in Westerlo. Denken we maar aan Kaneka (beste buitenlandse 
investering 2018!) en de investeringen bij DAF en Estée Lauder. Met industrieterreinen 
verspreid over de gemeente is er diversiteit zowel in locatie als in de grootte van de 
terreinen. Denken we maar aan de Nijverheidsstraat in Oevel waar grote industrie terecht 
kan, maar ook aan de KMO-zone Reme in Oosterwijk waar minder grote ondernemers 
terecht kunnen. 
 
Naast de bedrijven zijn er ook heel wat zelfstandigen actief in Westerlo. Voor hen werd er de 
voorbije periode de digitale Kadobon ingevoerd. Dit zijn geschenkencheques die kunnen 
worden aangekocht bij de gemeente en ingeruild bij heel wat Westelse handelaars. Er werd 
ook een evenementenbijdrage geïntroduceerd. Alle handelaars betalen hierbij een bijdrage 
waarvan ze de opbrengst zelf kunnen besteden aan evenementen die de middenstand ten 
goede komen. CD&V houdt van bruisende dorpskernen en dat kan maar door de 
aanwezigheid van handelaars. CD&V wil daarom de kleinhandel in de dorpskernen 
ondersteunen zodat wonen en winkelen samengaan.  
 
En tot slot maar zeker niet onbelangrijk: een groene gemeente dient ook de nodige ruimte 
te geven aan landbouwactiviteiten. Een groot gedeelte van de open ruimte van onze 
prachtige gemeente worden beheerd door land- en tuinbouwers en zijn daarom een 
belangrijke economische sector binnen onze gemeente. CD&V wil hen dan ook alle kansen 
geven zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De ondersteuning en opvolging van de 
landbouwschade in 2016, 2017 en 2018 zijn hier voorbeelden van. Verder wil CD&V nagaan 
met de lokale producenten of en op welke wijze de Westelnaar kan genieten van Westelse 
land- en tuinbouwproducten, zoals hoevetoerisme, zelfpluk, groene zorg, verkoop van 
producten recht bij de boer, …  
 
CD&V Westerlo had liever geen slachthuis gehad in Oevel, geen enkel dorp zit daarop te 
wachten. CD&V-Westerlo heeft in de dossierafhandeling dan ook nooit een positief advies 
gegeven. De locatie is immers ongeschikt: pal naast het kerkhof en vlak bij de dorpskern. 
Daarenboven was en is de ruimte waarop gebouwd werd, te klein om de best beschikbare 
technieken (BBT) te kunnen gebruiken om geurhinder volledig uit te sluiten of tot het 
absolute minimum te beperken. Ook de waterafvoer is problematisch. 
Er loopt momenteel nog steeds een beroepsprocedure over de milieuvergunning nà een 
uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente en de actievoerders gelijk hebben 
kregen. De beslissing hierover wordt binnenkort verwacht. 
Indien het slachthuis toch open zou kunnen blijven, dient de gemeente alleszins zeer 
streng toe te kijken op het naleven van alle reglementering ter zake. 
 
Ook in onze gemeente is er armoede. Om armoede structureel te bestrijden, moeten we 
actief inzetten op de activering van werklozen en leefloongerechtigden.  Daarom is het 
belangrijk om vanuit het gemeentelijke beleid blijvend aandacht te besteden aan 
arbeidstrajectbegeleiding, een intensieve begeleiding om mensen te helpen bij het zoeken 
naar een passende tewerkstelling. Via wijkwerking heeft de arbeidstrajectbegeleider een 
extra troef in handen om werkzoekenden die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt 
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ervaringen te laten opdoen. Het omvormen van het PWA naar wijkwerken, zoals opgelegd 
door de Vlaamse overheid, werd immers ook in Westerlo doorgevoerd. Hiertoe wordt 
samengewerkt met vijf andere gemeentes. Wijkwerken helpt werkzoekenden met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving 
dicht bij huis. Het moet de werkzoekende binnen het jaar helpen om een volgende stap in 
zijn werktraject te zetten. Dat kan een vaste job zijn, maar evengoed een stage, een 
opleiding, …  
Ook verschillende gemeentelijke diensten kunnen een beroep doen op wijkwerkers. Wij 
willen vanuit het beleid dan ook extra aandacht hebben om een beroep te doen op 
wijkwerkers in bv. bibliotheek, Lokaal Dienstencentrum, scholen, … zodat zoveel mogelijk 
werkzoekenden de kans krijgen om ervaringen op te doen die hen dichter bij een job kunnen 
brengen. 
 
 
CD&V stelt voor: 
✓ te voorzien in voldoende ruimte voor de lokale ondernemers gediversifieerd in 

locatie en oppervlakte; 
✓ de lokale middenstand te blijven ondersteunen en te focussen op hun aanwezigheid 

in de dorpskernen; 
✓ acties te nemen waar nodig voor het behoud van land- en tuinbouwactiviteiten in 

onze gemeente; 
✓ via trajectbegeleiding en wijkwerken in te zetten op de activering van werklozen en 

leefloongerechtigden zodat deze terug toegang hebben tot het reguliere 
arbeidscircuit. 
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Colofon Stuur ons een e-mail als u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van CD&V Westerlo: 
ivan.vandenbergh@telenet.be  
 
website: www.westerlo.cdenv.be 
facebook: /cdenvwesterlo 
instagram: @cdenvwesterlo 
twitter: @cdenvwesterlo 
 
 


