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Een plek waar je je buren bij naam 
kent en waar je graag thuis komt. Niet 
alleen om te feesten maar ook om 
oplossingen te bedenken. 

CD&V Laakdal wil luisteren naar 
de bezorgdheden van onze diverse 
buurten. Daarom strijken we 
tijdens ‘de ronde van Laakdal’ per 
deelgemeente neer in een plaatselijk 
café om met jou in dialoog te gaan 
over het Laakdals beleid. 

Vandaag geven we je alvast een 
overzicht van de gerealiseerde 
projecten in onze gemeente en een 
blik op wat de toekomst brengt. 

Tine Gielis
Uw burgemeester

JE EIGEN BUURT… 

Na de recente renovatie werd het kleinste gemeentehuisje ter wereld opengesteld 
voor het grote publiek tijdens het jaarlijks buurtfeest in Varendonk. 
Jong en oud verenigen, de geschiedenis van de buurt verbinden met de toekomst 
en de deur openen om andere buren beter te leren kennen. Da’s typisch CD&V!

Meer informatie en inspiratie vind je  
op onze website: www.bontebuurt.be.

Wat leeft er in je buurt? Geen betere 
manier om dat te weten te komen, dan 
door een toffe buurtkrant te maken. Via 
een speciale module op onze website 
kan je voor iedereen in je buurt een bonte 
buurtkrant maken. 
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt 
100 exemplaren gratis gedrukt. 

Welke leuke initiatieven hebben jullie in je buurt? 
Laat het ons weten via www.facebook.com/cdenv.laakdal.
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De Bloemekeswijk in Eindhout leeft. Elk 
weekend ontmoeten de buurtbewoners el-
kaar voor een spelletje petanque en een gezel-
lige babbel met een drankje. Het buurtplein-
tje werd onlangs opgeknapt en kortelings zal 
ook het petanqueveld aangepakt worden. 

Het gemeentebestuur wil blijvend werk 
maken van een goed uitgebouwde buurt-
werking. Buurten moeten aantrekkelijk en 
gezellig zijn, met voldoende aandacht voor 
integratie en vereenzaming. De uitbouw van 
ruimtelijke voorzieningen zoals ontmoetings-
punten, speeltuintjes, banken, e.d. kadert in 
dit beleidspunt. 

Heb je net zoals de bewoners van de Bloe-
mekeswijk een idee waar de buurt kan op-
geknapt worden, waardoor het gezelliger 
wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te 
ontmoeten? Alle ideeën zijn welkom!

Reeds uitgevoerde projecten:
• Marktplein Eindhout
• Omgeving ‘t Buurthuis
• Omgeving basisschool ’t Schanske
• Omgeving Bloemekeswijk
• Omgeving dagcentrum OCMW Vo-

gelzang
• Omgeving De Vloed
• Omgeving Huize Eeckhoudt
• Omgeving kapelletje op hoek Busschot-

tenstraat – Palmboomstraat
• Omgeving kapelletje op hoek Kruisstraat 

– Busschottenstraat
• Parking Houthoek in plaats van stuk 

braakliggende grond naast Roka
• Pleintje Binnenveld, Lange Blok,  

Schandooi en Kerkeveld
• Baan Eindhout – Veerle:  optimalisatie 

openbare verlichting, haagjes en brug-
getjes

• Grote Steenweg: verbetering openbare 
verlichting, verlichte oversteekplaats aan  
’t Laak, verdrijfstroken aan kruispunten, 
vrachtwagens mogen enkel parkeren op 
verbrede parkeerstrook

• Kapellestraat: veilige oversteek ter hoogte 
van basisschool De Wissel, groenere om-
geving,  meer parkeerruimte, ondergronds 
brengen van elektriciteitsbedrading, opti-
malisatie van openbare verlichting 

• Medewerking bron Wijngaardbos
• Renovatie van het kleinste gemeentehuis-

je te Varendonk
• Sanering vroegere site garage den Her-

togh (Meerlaarstraat)
• Steenweg op Meerhout: haagjes en ver-

lichte oversteekplaats
• Structurele aanpassing aan bermen in 

Hulstsestraat
• Voetpad tussen Markt en ’t Fortun

Projecten in de pijplijn:
• Omgeving kerk Klein-Vorst
• Plein ter hoogte van oud gemeentehuis en 

Bpost te Groot-Vorst
• Capellebeemden (vroegere Witte School) 

waar een project wordt gerealiseerd met 
huisvesting, ontmoetingsruimte en win-
kelruimte

• Invulling leegstaand pand rond punt 
Groot-Vorst

• Op- en afrittencomplex Geel-Oost (in-
clusief triangel)

• Parking Vinea 
• Realisatie rioleringsproject Veerle-Heide
• Renovatie kerkhof Groot-Vorst
• Renovatie Rozenstraat

Dankzij de steun van onze leden en sym-
pathisanten, mocht CD&V Laakdal een 
gouden award in ontvangst nemen voor 
‘Beste 360° communicatieaanpak’. De 
motor van deze 360° communicatie is een 
dynamische en gemotiveerde ploeg die zich 
graag inzet voor een goede communicatie 
naar onze leden en andere geïnteresseerden. 
Graag danken wij iedereen die aan de basis 
ligt van deze mooie prestatie!

AANLEG PLEINTJE 
BLOEMEKESWIJK 
EINDHOUT

ONZE GEMEENTE
GOUDEN 
AWARD VOOR 
CD&V LAAKDAL
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SPORTCOMPLEX ‘KWADE 
PLAS’ BLIJFT GROEIEN

JONGCD&V VOERT ACTIE BIJ 

LEEGSTAAND WINKELPAND

Op 9 november 2015, de eerste maandag 
na de herfstvakantie, wordt de gloednieuwe 
buitenschoolse kinderopvang in Veerle in 
gebruik genomen. Dankzij de bouw van het 
nieuwe complex komt er eindelijk een op-
lossing voor het aanslepende plaatsgebrek.

CD&V hecht veel waarde aan het maat-
schappelijk welzijn van gezinnen. Om een 
goede combinatie van gezin en werk voor 
alle inwoners mogelijk te maken, is een de-
gelijk gezinsbeleid essentieel.

OCMW-voorzitter en schepen van gezin 
Raf Moons: “Door de bouw op deze spe-
cifieke locatie, zetten OCMW en gemeente 
weer een stap dichter naar een maximale 
synergie en integratie. Op piekmomenten 
kan de BKO immers gebruik maken van 
de sporthal. Hierdoor bleef de te bouwen 
oppervlakte beperkt in vergelijking met het 
aantal op te vangen kinderen.” 

Stef Engelen (JongCD&V). “Vanwege de 
kernversterkende, sociale en economische 
functie is een winkel onmisbaar voor Groot-
Vorst. Als symbolische actie plaatsten wij 
onlangs een groot spandoek op de site van 
het pand, om de aandacht te vestigen op dit 
probleem.”
Maar de volhouder wint. Na veelvuldige en 
herhaaldelijke contacten, heeft Intermarché 
gevraagd om mogelijke geïnteresseerde ko-

pers voor het leegstaand pand aan het rond 
punt in Groot-Vorst te willen doorgeven. 
Burgemeester Tine Gielis: “Onze contact-
persoon bij Intermarché verwacht dat er kor-
telings zal beslist worden om het gebouw te 
verkopen. Door de onderhandelingen met 
potentiële kopers reeds op te starten, hoopt 
men de verkoop snel na deze beslissing te 
kunnen laten doorgaan.”Uiteraard willen we 
hier een steentje toe bijdragen en langs deze 
weg een oproep richten aan de winkelketens 
die op de as Geel-Diest (N174) aan het rond 
punt in Groot-Vorst, een verkooppunt wil-
len openen. Hebben jullie plannen, laat het 
ons weten!

Sommige mensen, gelukkig uitzonderin-
gen, vinden het niet nodig gebruik te ma-
ken van de afvalophaling aan huis. Sluik-
storten ontsiert onze bermen, speelpleintjes 
en parkjes. 

“Veerle-Heide kreunt al enige tijd onder de 
sluikstortproblematiek. Sluikstorters slaan 
regelmatig hun slag in de afgelegen, rustige 
straatjes. Zo trof ik de afgelopen maanden 
regelmatig plastic zakjes met huisvuil aan 
in de grachten van Veerle-Heide. De buurt 
vindt het jammer dat deze landelijke, groe-
ne omgeving vaak wordt vervuild”, aldus 
gemeenteraadslid Liesbeth Wouters.

Het gemeentebestuur voert de strijd te-
gen zwerfvuil en sluikstorten op. Voor-
taan wordt een mobiele camera ingezet 
om sluikstorters op heterdaad te betrap-
pen. Wie betrapt wordt, riskeert een boete 
die kan oplopen tot € 350. 

LAAKDAL 
VERSCHERPT 
STRIJD TEGEN 
SLUIKSTORTDe bouw van de buitenschoolse 

kinderopvang in Veerle is een 
voorbeeld van een duurzame 
investering, een investering in 
het belang van onze kinderen 
die de bouwstenen van onze 
maatschappij zijn.

Het winkelpand aan de rotonde van Groot-Vorst staat al even lang leeg 
als het oud is en zorgt voor wrevel onder de winkelende bevolking. De 
locatie werd destijds door de groepering Intermarché gekozen met het 
doel er een voedingswinkel te openen. De opening vond echter nooit 
plaats omwille van commerciële redenen. 

 

“We willen een aangename 
buurt waar mensen graag blijven 
wonen, leven, werken en waar 
mensen ook met plezier voorbij 
komen – zonder sluikstort!”

 

“Gezocht: winkelketen voor uit-
bating verkooppunt in Groot-Vorst.”
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“Samen met de burgers willen we 
zorgen voor een veilige omgeving 
voor elke inwoner!”

Op vraag van het schoolteam en de inwoners 
van Klein-Vorst werd de verkeersveiligheid 
ter hoogte van de kerk aangekaart bij AWV. 
Op basis van de onderzoeksresultaten besliste 
de Provinciale Commissie voor Verkeersvei-
ligheid om geen verkeerslichten te plaatsen 
op het kruispunt Geelsebaan – Meerlaar-
straat. Omdat kleinere ingrepen wel toege-
staan zijn, nam het bestuur de nodige stap-
pen om accentverlichting te plaatsen en de 
wegmarkering aan te passen. AWV bepaalde 
dat er een extra lichtmast mag geplaatst wor-
den ter hoogte van het zebrapad. Bovendien 
zal de lichtmast op de parking van de vroe-
gere Witte School, dichter bij het kruispunt 
geplaatst worden. Om de volledige benutting 
van de lichtmast te garanderen zullen de bo-
men gesnoeid worden. 

De adviesraad voor personen met een beper-
king en de seniorenraad organiseren rond-

gangen om de toegankelijkheid van onze 
wegen te testen. Zo bleek dat er vaak wa-
gens parkeren ter hoogte van de dagopvang 
voor ouderen (NOAH) aan de Geelsebaan 
in Klein-Vorst. Yves Christiaens: “Om er de 
doorgang te vrijwaren,  werden er paaltjes 
geplaatst.”  Ook op trottoirs belemmeren 
verkeersborden wel eens een vlotte doorgang 
voor rolstoelpatiënten of kinderwagens. “Stel 
je zulke zaken vast, laat het ons weten”, aldus 
Yves.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het gemeen-
tebeleid of de CD&Vwerking in onze 
gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Felix Vanbel 
(vanbel.coenen@skynet.be)
 
http://laakdal.cdenv.be/

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenv.laakdal
 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden
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Op 17 oktober 2015 trekken de vrouwen 
van ‘Vrouw en maatschappij’ met de bus 
richting Mechelen. Op de planning staan 
een boottocht op de Dijle en een plezante 
wandeling in onvervalst gesproken en ge-
zongen Mechels. De prijs voor deze uitstap 
bedraagt € 50, inclusief busrit, een tasje 
koffie en lunch. Het aantal inschrijvingen 
is beperkt. Snel inschrijven is dus de bood-
schap! Voor meer informatie en reservaties 
kan je terecht bij: Chris Vervecken – 014 
86 85 05 – 0497 19 44 80.

EEN VEILIGE DORPSKERN IN KLEIN-VORST
VROUW EN 
MAATSCHAPPIJ 
GAAT OP UITSTAP 
NAAR MECHELEN

BINNENKORT IN UW GEMEENTE…

 

“Een verrassende en 
onverbloemde kijk op Mechelen. 
Plezier verzekerd!”


