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De stem van
Laakdal
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woord 
van de 
voorzitter

Beste mensen van Laakdal,

Weet je het al? Het is weer erg in Laakdal. 

De politiek in Laakdal is nooit simpel ge-
weest. Journalisten spreken zelfs over de 
brutaalste gemeenteraad van heel de pro-
vincie. 

Ik vind dit erg. Wie niet?

Soms leeft de hoop dat mensen in de poli-
tiek veranderen. Dat er op een respectvolle 
manier met elkaar wordt omgegaan, met 
elkaar in gesprek gegaan wordt. Discussië-
ren mag en moet.  Maar de laatste maan-
den zien we dat de aanvallen, vaak zelfs 
onder de gordel, de verdachtmakingen en 
de intriges terug de kop opsteken. Zelfs meer 
dan ooit.

We doen hier niet aan mee. We zullen 
daarom ook niet reageren op het vorig par-
tijblaadje van Nieuw-Open VLD. Dit was 
laag bij de gronds. Hierin werd niet op de 
bal gespeeld, maar op de man en de vrouw. 
Ik denk dat ook in Laakdal nog steeds de 
meeste mensen die aan politiek doen dit 
doen omdat ze iets goeds willen doen voor 
Laakdal en voor de mensen van Laakdal. 
Dat is ook wat de (meeste) mensen, jij en ik, 
van mensen die aan politiek doen verwach-
ten.

Wij zullen hier dus niet spreken over de fou-
ten van het verleden, die nu nog elke dag 
opnieuw de aandacht van de huidige be-
stuurders vragen. Wie zonder fout is, werpe 
de eerste steen, geldt ook hier.  

Stop de nestbevuiling. Hou u bezig met de 
positieve dingen, met datgene wat mensen 
echt belangrijk vinden. Stop die politieke 
spelletjes. Spelen doe je in een zandbank, 
niet op de gemeenteraad!

Dit zal de enige keer zijn dat ik hier als voor-
zitter van de grootste partij van Laakdal 
over zal spreken. Ik hoop dat de rust en het 
gezond verstand het weer haalt in de Laak-
dalse politiek. Wie zich aangesproken voelt, 
trekke het schoentje aan en sommige men-
sen moeten zich aangesproken voelen, laat 
dit duidelijk zijn. 

Vanaf nu zullen we het dus alleen over seri-
euze zaken hebben. Hierover lees je meer in 
deze Stem van Laakdal. 

Eric Nysmans
Voorzitter CD&V-Laakdal

w w w. l a a k d a l . c d e n v. b e

wie wordt de 
slimste straat 
van laakdal 2011?
Lees meer op p.4

Containerpark: 
in het oog van een juridisChe storm
Het huidige containerpark in Veerle staat al sinds 2001 ter discussie.  

 Fietsen;

  Voorwerpen voor de kringwinkel, AEEA;

 Restplastic (in groene zakken);

 PMD (in blauwe zakken);
De zakken waarin deze laatste 2 fracties aange-
boden kunnen worden zijn wel betalend.

Alle inwoners van Laakdal zullen vanaf 1 januari 
2012 terecht kunnen op het IOK containerpark 
in Meerhout-Zittaart voor zowel de gratis als de 
betalende fracties.

IOK Afvalbeheer zal vanaf dan ook de gemeente 
Laakdal ondersteunen bij de effectieve exploi-
tatie (terbeschikkingstelling containers, tech-
nische ondersteuning ….) van het bestaande 
containerpark in Veerle-Laakdal. Maar op het 
containerpark van Laakdal blijven de vertrouw-
de parkwachters u van dienst.

Deze ingrepen zullen een einde maken aan de 
jarenlange juridische storm rond het container-
park en alles terug in zijn wettelijke vorm stellen.   
Een zware erfenis vanuit het verleden kunnen 
we hiermee afsluiten.

Nodige uitbreiding 
niet meer mogelijk…
Omwille van de uitbreiding van fracties: oa. PVC-
afval, asfalt, diverse KGA-fracties,… en de gewij-
zigde milieuwetgeving was een uitbreiding van 
het park nodig.

Hiervoor werd in het verleden een Bijzonder 
Plan van Aanleg (BPA) opgestart (incl. onteige-
ning) dat intussen is vernietigd door de Raad van 
State.

Op dit moment kunnen dus niet alle fracties 
worden aangeboden  omwille van plaatsgebrek 
op het huidig containerpark. Dit maakt de berg 
van restafval groter, m.a.w. er wordt slecht gere-
cycleerd.

instandhoudingswerken 
stoomz agerij klein-vorst van start

Een aannemer is met de dringende instandhou-
dingwerken van de twee geklasseerde stenen 
traveeën gestart. 
Volgende werken worden uitgevoerd: 

 Stutten van de delen die een bedreiging zijn 
tot inzakken

 Stabiliseren van de balken

 Gedeeltelijke demontering van het dak ach-
teraan. In een latere fase zullen herstellingen 
met dezelfde materialen worden uitgevoerd

 Dichten van de goten en afdekken van de 
ramen

 Het geheel water- en winddicht afschermen
 
Vermits de studiekosten voor deze wer-
ken door de inspectie RWO (ruimtelijke 
ordening,woonbeleid,onroerend erfgoed) 
worden gedragen, betekent dit een belang-
rijke mindere uitgave voor de gemeente. 
  
In een volgende fase wordt de buitenschil 
gerestaureerd: dak, wanden, goten, houtstruc-
tuur en andere ruwbouwelementen. In de 
gemeenteraad van juni werd hiervoor een las-
tenboek voor de aanstelling van een ontwerper 
goedgekeurd. 
  
De vijf gedeklasseerde, houten traveeën, de hal 
aan de achterzijde en de rolbruggen zullen eer-
lang worden afgebroken. De resterende machi-
nes worden afgekast of naar een andere locatie 
verplaatst. Bij de dienst Stedenbouw is hiervoor 
reeds een sloopvergunning aangevraagd. Het 

gemeentebestuur heeft dan ook de intentie om 
eventueel samen met de vroegere eigenaars op 
de vrijgekomen percelen woningen te realise-
ren die met het nodige respect verwijzen naar 
de vorige functie. 
Het gemeentebestuur is minister Geert Bour-
geois (N-VA)en zijn kabinetsmedewerkers 
bijzonder dankbaar dat zij op hun uitdrukkelijk 
verzoek tot gedeeltelijke deklassering van dit 
jarenlange aanslepende dossier zijn overge-
gaan. Afgezien van deze nog uit te voeren wer-
ken betekent het niet alleen voor de gemeente 
maar vooral voor de inwoners van Laakdal een 
enorme kostenbesparing. 

De krapte van het recyclagepark laat zich ook 
gevoelen op drukke momenten, waardoor een 
vlotte doorgang voor de klanten niet mogelijk is.

Conclusie: het huidige containerpark is inge-
plant op een locatie waar het niet thuishoort.   

Een oplossing dringt zich op!

Nieuwe situatie 
vanaf 1 januari 2012
Vanaf 1 januari 2012 kunnen enkel niet-beta-
lende fracties worden aangeboden op het con-
tainerpark van Veerle. Op deze manier gaan de 
investeringen die gebeurd zijn voor het contai-
nerpark niet verloren en biedt de gemeente een 
basisservice voor de burgers.  Hierdoor komt 
er ook meer ruimte voor extra dienstverlening 
(promotie thuiscomposteren, compostverkoop, 
hakselhout).

Volgende fracties zijn niet-betalend:

 Klein Gevaarlijk Afval (KGA);

  Metaal;

 Papier en karton;

 Gekleurd en wit hol glas;

 Banden en velgen;

 Vlak glas;

 Textiel;

 Piepschuim;

Bekijk onze 
vernieuwde 

website!

Schepen Octaaf Janssens bij de stoomzagerij in Klein-Vorst.



klooster klein-vorst maakt 
plaats voor soCiale woningen
Het voormalig klooster in Klein-Vorst is onlangs volledig afgebroken. In de plaats hiervan komen er 
12 nieuwe sociale woningen.  Dit project van de Geelse Huisvesting zal afgerond worden tegen het 
voorjaar van 2013. Het volume en het uitzicht van het klooster zal in de nieuwbouw behouden wor-
den.   Het achterliggende terrein werd onderhanden genomen door het gemeentebestuur. De oude 
jongens chirolokalen werden gesloopt.

herinriChting  
heikantstraat 
eindhout

Het voetbalterrein aan de Heikantstraat in Eindhout zal binnenkort verdwijnen. De kantine wordt af-
gebroken en de ganse zone zal heringericht worden als bufferzone. Er is naar een oplossing gezocht 
voor FC Netezonen die met het verdwijnen van de voetbalterreinen hun oefenterreinen verliezen. De 
verlichtingspalen worden verplaatst naar het sportcentrum Kwade Plas in Veerle zodat de avondtrai-
ningen hier kunnen doorgaan. 

een veiliger eindhout!
Een aantal verkeersveilige maatregelen voor Eindhout Centrum drongen zich op. Het bestuur heeft 
dan ook niet stilgezeten en heeft een studie laten uitwerken zodat het centrum heel wat  veiliger 
wordt.  Er zullen 4 grote zaken worden aangepakt:

 Kruispunt Ham-Plein-Molenstraat

 Optimalisatie kruispunt Sint Lambertusstraat en Oude Tramlijn

 Asverlegging ter hoogte van Oude Veerlebaan en Steenweg op Veerle

 Optimalisatie plein naast kerk
De start van de werken is gepland in het voorjaar van 2012.
Daarnaast worden de gevaarlijke versmallingen afgebroken. 

Constant wordt ons OCMW geconfronteerd 
met nieuwe noden en uitdagingen. Een ruime 
dienstverlening en bijkomend de zorg voor de 
in gebruik zijnde infrastructuur maakt dat wij 
niet met onze duimen kunnen draaien…een 
greep uit de lopende werkzaamheden: 
 
Bouwwerken aan de parochielokalen in Eind-
hout verhinderen sinds enige tijd het parkeren 
aan de kinderopvang.
Om de ouders toe te laten hun kinderen veilig 
en snel naar de opvang te brengen of af te ha-
len kregen we hulp van de gemeentearbeiders 
die deze nagelnieuwe parking aanlegden.

Huis Eeckhoudt
Ons dag- en nachtverblijf voor personen met 
een handicap kreeg enkele jaren geleden een 
facelift en werd aangepast aan de noden en 
behoeften van de nieuwe bewoners. 
Omdat de bestaande ramen toen nog in een 
degelijke staat waren, zijn ze destijds niet ver-

vangen. Enkele koude winters lieten ons ech-
ter ervaren dat het zowel voor de portemon-
naie als voor het comfort van de bewoners 
noodzakelijk was om dit wel te doen.
Dubbel glas en nieuw, beter sluitend raam-
werk is allicht een garantie dat de stookkosten 
minder hoog zullen oplopen en de gasten er 
behaaglijker kunnen wonen. 

 
Vlak voor de herfst raakte ook de beklinkering 
klaar. De keuze van deze opritverharding werd 
ingegeven door de noodzaak aan een ver-
harde ondergrond die goed berijdbaar is voor 
rolstoelen en voor de gasten die moeilijker te 
been zijn.
Maar ook de zorg voor het uitzicht bepaalde 
mee de keuze van het OCMW.  
Dit mooie gebouw tot zijn recht laten komen, 
ook deze bekommernis namen we mee in de 
genomen beslissingen.
 

oCmw laakdal zit niet stil….

provinCiale suBsidies voor de renovatie van 
het voormalig sChoolgeBouw van veerle
De gemeente heeft grootse plannen om het 
centrum van Veerle nieuw leven in te blazen. De 
oude gemeenteschool van Veerle, waar nu de 
chirolokalen gevestigd zijn,  wordt straks omge-
vormd tot een culturele ontmoetingsplaats met 
multifunctionele vergaderzalen. Op termijn zal 
de Chiro verhuizen naar nieuwe lokalen achter 
de sporthal. 
Het plan om de voormalige jongensschool 
uit 1857 -waarin de Chiro in 1955 zijn intrek 
nam- grondig te renoveren, maakt deel uit van 
een ‘masterplan’ voor de hele Vineasite. In een 
latere fase zal ook de beschermde pastorie, een 
gebouw dat ook ooit dienst deed als gemeen-
tehuis,  een grondige facelift krijgen. Maar eerst 
worden de chirolokalen aangepakt. 
Het gebouw zal als ‘dorpsgezicht’ behouden 
worden. Daarom wordt het ‘gestript’ en herop-
gebouwd op dezelfde plaats en met hetzelfde 
geveluitzicht als vroeger.  Het wordt een echte 
ontmoetingsplaats. Er komt een hellend vlak zo-
dat het gebouw ook voor dat rolstoelgebruikers 
makkelijk toegankelijk is, verder ook de nodige 
sanitaire voorzieningen en een keuken, zodat er 
hapjes of een drankje kunnen geven worden bij 
evenementen en bijeenkomsten.
De bouwvergunning  is reeds afgeleverd.   On-
dertussen werd het lastenboek voor de aanstel-
ling van de aannemer goedgekeurd.  

De reconversie van de voormalige gemeente-
school tot vergaderaccommodatie binnen het 
masterplan Vinea komt tot stand met onder-
steuning van subsidies binnen het Europese 
PDPO-programma. Samen met dit project 
selecteerde het provinciebestuur nog 8 andere 
projecten die beroep kunnen doen op deze 
subsidies, naast Europese middelen zullen ook 
de provincie Antwerpen en Vlaanderen investe-
ren in het project. 

Deze Veerlenaren denken er hetzelfde over: Met dit hele project geeft men een stukje mooie Veerlese 
geschiedenis een nieuwe toekomst.  En de aanwezigheid van een multifunctionele ontmoetingsplaats kan 
de vitaliteit van de buurt aanzienlijk verhogen.  Een ontmoetingscentrum bevordert immers de ontmoe-
tingskansen voor de lokale bevolking en stimuleert de samenhang tussen de verenigingen. Dit ontmoe-
tingscentrum zal  ongetwijfeld bijdragen tot het in stand houden en stimuleren van een hechte en warme 
woonomgeving, waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Gedeputeerde Ludo Helsen

Fietspad 
langedijk- oude 
vorstseweg
 
De laatste rechte lijn om de werkzaam-
heden zo snel mogelijk te kunnen laten 
starten is ingezet.   Eenmaal dit fietspad 
gerealiseerd is zullen alle Laakdalse dorps-
kernen met elkaar verbonden zijn met een 
fietspad.  

gewijzigde 
verkeerssituatie 
verBoekt
Omdat de verkeersituatie ter hoogte van 
Verboekt vaak onveilig was voor fietsers 
heeft het gemeentebestuur beslist om op 
Verboekt vanaf huisnummer 96 tot 136 een 
belijning aan te brengen. Ter hoogte van 
deze belijning mag er niet meer gepar-
keerd worden op de rijbaan. Op die manier 
blijven we verder werken aan een verkeers-
veilig Laakdal!



Bert Ghoos werd op 1 januari 2001 gemeente-
raadslid voor CD&V. In september, na bijna 11 
jaar inzet en dienstbaarheid, geeft hij de fakkel 
door aan Ils Van Hove. Op een koude zomer-
avond, nippend aan een Duvel, hadden Bert en 
voorzitter Eric Nysmans een gesprek. Je vindt 
hiervan een kort verslag

EN: Bert, je hebt steeds je mandaat 
als gemeenteraadslid op een zeer 
gedreven manier ter harte geno-
men. Van waar die drijfveer en dat 
aanstekelijk enthousiasme? 
BG: Wij leven in een van de meest welvarende 
landen van de wereld. Wanneer je ziek bent, kan 
je in België omzeggens kosteloos naar de dok-
ter of het ziekenhuis, ons onderwijs is een van 
de beste van de wereld en is sterk gedemocrati-
seerd. Sinds enkele tientallen jaren kunnen ook 
de kinderen van arbeiders en bedienden verder 
gaan studeren. Niet dat het van ouders geen in-
spanningen meer vraagt, maar toch. Ik ben blij 
dat Hilde en ik op dit ogenblik reeds twee van 
onze kinderen hogere studies kunnen laten 
doen. We beseffen dit soms te weinig, hoe goed 
we het hebben in dit landje. Deze situatie is ook 
niet vanzelfsprekend en is niet zomaar tot stand 
gekomen. Daar hebben vele generaties mensen 
en politiekers voor gewerkt en gestreden. Hier 
aan mogen en kunnen meewerken, op lokaal ni-
veau, dicht bij de mensen, daar wilde ik mij voor 
inzetten. Het was een soort roeping.  

EN: Als je aan politiek wil doen, zijn 
er ook een aantal principes die je 
graag hoog in het vaandel draagt. 
Wat vond jij belangrijk?
BG: Zonder toetsstenen dreigt elke politieke be-
sluitvorming te verworden tot dagjespolitiek. 
Een sterke visie en belangrijke waarden moeten 
het politieke besluitvormingsproces leiden. De 
beslissingen die ik nam, toetste ik voor mezelf 
steeds af aan drie belangrijke waarden, zijnde is 
datgene wat wij nu beslissen rechtvaardig, be-
vordert het de solidariteit tussen de mensen en 
schept het verbondenheid of gemeenschap? En 
ik weet maar al te best, dat er soms wel eens (en 
soms teveel) compromissen moeten gesloten 
worden. Ik had het er soms moeilijk mee, dan 
speelde mijn geweten mee, kon ik er niet van 
slapen. Maar finaal, wat uiteindelijk na afweging 
via een democratisch besluitvormingsproces 
beslist werd, kon steeds op mijn steun en erken-
ning rekenen. Aan politiek doen is in de eerste 
plaats een groepsgebeuren. 

EN: Ik herinner me nog dat je in het 
begin aarzelde om de sprong naar 
de politiek te maken. Wat maakte 
dat je het toch gedaan hebt?
BG: Van in het begin heb ik getwijfeld en gewor-
steld met de vraag of politiek wel iets voor mij is. 
Past dit wel bij mijn leven en bij mijn persoonlijk-
heid. En die twijfel is terecht gebleken. Het is om 

de spanningen en de stress die politiek bedrij-
ven met zich meebrengen dat ik nu stop. Ik er-
vaar nu reeds de rust die mij zal ten deel vallen, 
als ik helemaal gestopt zal zijn. Maar daarmee 
heb ik nog niet geantwoord op je vraag. Het zijn 
twee op het eerste zicht ‘banale’ ervaringen met 
zo’n grote impact op mijn leven, die mij hebben 
overtuigd de handdoek op te nemen. De eerste 
gebeurtenis speelde zich reeds af op het ogen-
blik dat ik dertien jaar oud was en ik bij mijn lieve 
ouders thuis het boek “De hut van oom Tom” ge-
lezen heb. Hierin wordt de strijd tegen de sla-
vernij beschreven. Het heeft bij mij de snaar van 
de onrechtvaardigheid zo sterk geraakt dat het 
nog steeds bij mij trilt wanneer ik onrechtvaar-
digheid in mijn omgeving zie en ervaar. Recent 
werd ik nog getroffen tot wat onverdraagzaam-
heid kan leiden. Hilde en ik werden tijdens ons 
verlof in Kroatië van zeer nabij geconfronteerd 
met de duidelijke wonden, littekens en trauma’s 
van die bloedige burgeroorlog. Gruwelijk en 
aangrijpend. Meer dan ooit ben ik ervan over-
tuigd dat iedereen moet meehelpen aan het be-
houd en de versterking van onze welvaart, ons 
welzijn en de 60 jaar vrede die wij in ons land 
kennen. En laat mij duidelijk zijn: het is de chris-
tendemocratie die hierin een zeer grote, laat ons 
maar zeggen de grootste, verdienste heeft. 

EN : Bert, ik heb je steeds een beetje 
een a-typische politieker gevon-
den. Heb jij dit ook zo ervaren?
BG: Ik kan me heel goed voorstellen waar dit 
beeld ontstaan is. Ik heb mij ook steeds een po-
litieker van en tussen de (gewone) mensen ge-
voeld, een consensusfiguur. De zwaksten en de 
kleinsten konden steeds op mijn steun en con-
crete actie rekenen, een engagement gegroeid 
en aangemoedigd door mijn familie en de fami-
lie van Hilde.  

EN: Iedereen heeft zo zijn voorbeel-
den in de politiek, die hij bewon-
dert. Wie waren dit voor jou?
BG: Ik heb een diep respect en een enorme be-
wondering voor politici die durven neen te zeg-
gen, in het bijzonder wanneer ze daarmee tegen 
de stroom in oproeien. Was het niet John F Ken-
nedy die zei (in mijn geboortejaar trouwens): 
“Vraag je niet af wat een land voor jou kan doen, 
maar wel wat jij voor een land kan betekenen.” 
Als ik het zojuist over politieke moed had, denk 
ik spontaan aan een Jean-Luc Dehaene en met 
uitdrukkelijk steun van mijn dochters kan ik niet 
anders dan ook mijn grote bewondering en die-
pe respect voor Inge Vervotte en Nahima Lanjiri 
hier uitdrukken.

EN: En zijn er dan geen negatieve 
dingen waaraan jij je geërgerd 
hebt in de politiek?
BG: Zeer zeker. Wat mij enorm gestoord heeft en 
waar ik behoorlijk lastig kon om worden, is de 
traagheid eigen aan de administratie en de po-
litieke besluitvorming. De doorlooptijd van een 
dossier, zelfs op gemeentelijk vlak, is tergend 
traag. Het duurt jaren vooraleer iets klaar is. 

EN: Ik voel dat je politieke hart nog 
steeds klopt. Stap je dan niet met 
gemengde gevoelens uit de poli-
tiek?
BG: Och neen, het is goed voor mij dat ik stop. 
Ik hoop zo de rust in mijn leven te kunnen laten 
weerkeren. En onze gemeente is in goede han-
den. Met Ils heeft Klein-Vorst ook al een waar-
dige opvolgster in de gemeenteraad. Ik heb het 
inderdaad steeds met veel plezier en overgave 
gedaan, maar nu is het goed en genoeg geweest.

EN: Dat betekent dat je leven er 

voortaan toch wel anders en rusti-
ger gaat uitzien. Hoe ga je je vrije 
tijd, die vroeger naar de politiek 
ging, nu invullen?
BG: Dit zal geen probleem zijn. Integendeel, ik 
heb mijn oude liefde terug ontdekt. Namelijk, 
het lezen. Ik geniet van een goed boek, zoals 
onlangs “Het Parfum” van Süskind. Heb ik daar 
van genoten. Hiernaast houd ik van sport. Niet 
alleen op een passieve manier als supporter van 
Excelsior Vorst (wat wordt daar trouwens door 
vele vrijwilligers schitterend werk geleverd), 
maar ook steeds meer op een actieve manier. 
Zo ga ik enkele keren per week met vrienden 
zwemmen en fiets ik veel. En wat een mens het 
meest deugd doet en samen met een goede ge-
zondheid wellicht het belangrijkste in het leven, 
is het hebben van een sterke en hechte vrien-
dengroep. Met hen op stap gaan, samen plezier 
maken en lachen, wat kan er mooier zijn?

EN: Bert, ik wil jou -in eigen naam 
maar zeker ook namens CD&V- 
Laakdal- zeker van harte danken 
voor je oprechte en loyale inzet die 
wij steeds van jou hebben mogen 
ervaren.
BG: En nu wil graag het laatste woord hebben, 
dat heb ik niet altijd van jou gekregen, ik ver-
laat de politiek niet vanuit enige ontevreden-
heid. Ik kijk met veel plezier terug op wat ik mee 
heb kunnen realiseren. Het mooiste vind ik nog 
steeds dat we in Klein-Vorst Huis Eeckhout heb-
ben kunnen realiseren en dat ik daar toch ook 
mijn eigen kleine steentje aan heb kunnen bij-
dragen. Ik verlaat de politiek als christen-demo-
craat, zal dit ook heel mijn leven blijven. Ik stop 
in volle vriendschap en met diep respect voor al 
diegenen die op een politieke manier, in mijn en 
onze partij, maar ook daarbuiten, zich ten dien-
ste willen stellen van de gemeenschap. Het ga 
jullie goed. En, reken er maar op,  ik zal blijven 
komen eten op jullie mosselfeest.

Bert, het verhaal 
van een politiCus tussen de mensen

vrouw en 
maatsChappij 
zoekt 
standhouders!
Op 8 maart 2012 pakken we opnieuw uit met 
een Ladies Night bij Nike. Naar aanleiding van 
de internationale vrouwendag gaan we de Laak-
dalse vrouwen weer eens extra verwennen.  Dit 
jaar willen we verschillende workshops aanbie-
den rond het thema ‘Je leven in balans’. Deze 
workshops kunnen variëren van kleur- en stijl-
advies, bloemschikken, kooksessies tot juwelen 
ontwerpen, enz. Heb je zelf nog een lumineus 
idee voor een workshop? Aarzel niet om ons te 
contacteren! Je kan ons bereiken via onze voor-
zitster Ils van Hove (ils.van.hove@telenet.be of 
0478/363735). Inschrijven kan tot 25 november. 

reFter het 
sChanske kreeg 
een opknapBeurt!
Er werden renovatiewerken uitgevoerd in de 
refter van Het Schanske in Veerle Heide. De ge-
meentearbeiders voerden zelf de werken uit. 
Het geheel kreeg ook een nieuwe, kleurrijke laag 
verf en nieuw meubilair. Een leuke start van het 
nieuwe schooljaar!

samen uit, samen thuis!
Op 22 oktober brachten de dames van Vrouw en Maatschappij  een bezoekje aan Brussel. In de 
voormiddag verkenden ze de Marollen. Onze OCMW voorzitter was de gids van dienst en gaf de 
nodige info over het leven in dit bruisende stukje Brussel. Na een gezellige lunch brachten ze in 
de namiddag een bezoek aan het Atomium, het symbool van de Expo 58. Het was een geslaagde 
dag, de foto’s spreken voor zich!
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vraag 
het aan tine
 Is er een oplossing voor de overbe-
zette kinderopvang in Veerle?  
We kampen inderdaad reeds geruime tijd met 

een overbezetting van de kinderopvang in 

Veerle.   Hiertoe werd de denkpiste opgestart 

om aan de sporthal in Veerle een nieuwbouw te 

voorzien met een grotere capaciteit.    De eerste 

stappen zijn gezet om dit zo snel mogelijk te re-

aliseren.

 

Het wordt stil omtrent de bouw van 
een nieuwe bib/administratief cen-
trum.   Hoe ver zijn deze plannen 
inmiddels gevorderd? 
Het administratief centrum wordt gebouwd 

Fotowedstrijd
Herken jij dit plekje in Laakdal? 
Stuur dan zo snel mogelijk je antwoord door naar Eric Nysmans.
E-mail: eric.nysmans@skynet.be. Vergeet niet je adres te vermelden 
in je mail. Of deponeer het in de brievenbus van Eric (Langedijk 26, 
2430 Laakdal). 
Wie weet maak jij wel kans op een waardebon!

winnaars
Fotowedstrijd
Harry Wuyts, Peter Lintermans en Lydia Van Herck 
herkenden de foto in de vorige editie van de 
Stem van Laakdal en winnen hiermee een Laak-
dalse cadeaubon. Proficiat!

verkeersveiligheid: 
onze prioriteit!
Bij het begin van het nieuwe schooljaar vestigt onze jongerenwerking de aandacht op de verkeers-

veiligheid. Jong CD&V Laakdal vindt dat er nog heel wat werk is in het centrum van Veerle waar 

drie basisscholen op een boogscheut van elkaar gelegen zijn. Kinderen worden aangemoedigd 

om de fiets te nemen als ze naar school komen... en dat zonder duidelijk fietspad op de drukke 

verbindingsweg tussen Geel en Diest... Jong CD&V dringt aan om hiervoor de nodige stappen te 

ondernemen.

Jong CD&V vraagt ook verduidelijking over de verkeerssituatie aan het kapelletje in de Pasto-

rijstraat. Dit kapelletje staat wat ongelukkig midden op het kruispunt waar drie straten samenko-

men. Dit zou een rotonde kunnen vermoeden, maar dat is het niet. Deze onduidelijke situatie zorgt 

vaak voor gevaarlijke toestanden. Ook hier passeren heel wat schoolkinderen. Jong CD&V wil er op 

aandringen om deze situatie te verduidelijken. “Beter voorkomen dan genezen, is hier het motto!”, 

aldus Jong CD&V.

naast het sociaal huis (OCMW). De procedure 

om het postgebouw aan te kopen is bijna afge-

rond. Het Postpunt zal geïntegreerd worden in 

het nieuw Administratief Centrum. Op deze ma-

nier komt de dienstverlening op één lijn:  soci-

aal huis, gemeentelijke diensten, post, wijkpost 

politie en bibliotheek. Er loopt momenteel een 

studie om na te gaan of de bibliotheek best ge-

bouwd wordt aan de pastorij of geïntegreerd 

wordt in het nieuw administratief centrum naast 

het sociaal huis. 

jos, meer dan zomaar 
een politieke vriend
Met enorm veel droefheid hebben we in juni afscheid moeten nemen van een goede politieke vriend, 
Jos Wilms. Jos was een trouwe partijsoldaat en zetelde voor CD&V in de OCMW-Raad in de jaren 2002-
2005. Jos was een harde werker, steeds met het hart op de tong, maar het hart ook steeds op de juiste 
plaats, bekommerd om de mensen, in het bijzonder de arbeiders. Dit had hij van zijn grote voorbeeld, 
kardinaal Cardijn, geleerd. De woorden die Jos uitsprak konden vaak terecht zeer kritisch zijn, zijn 

humor en zijn lach werkten dan weer zeer ontmijnend en verzoenend. Het 
maakte hem geliefd en betrokken. Zijn daden boezemden vertrouwen in, 

op hem konden we steeds rekenen. Jos was de drijvende kracht achter de 
rijbewijslessen, de garageverkoop, de papierslagen, de mosselfeesten en 
nog zoveel meer. 

Twee jaar heeft Jos gevochten tegen de ziekte die hem uiteindelijk fataal 
werd. Ik weet het, Jos kon dankbaar zijn, hij was dit ook op zijn vrouw Elza, 

zijn kinderen, familie en zijn vele vrienden die hem verzorgd, geholpen en 
bezocht hebben. 

Op onze beurt zullen ook wij Jos met grote dankbaarheid niet ver-
geten. 

Eric Nysmans




