
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Mhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 
of naar info@cd&v.be of bel naar 02/238 38 11
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

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

Uw lokale contactpersoon
Stein Voet
(info@laakdal.cdenv.be) 
www.laakdal.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdenv.laakdal

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Stein Voet
Oranjestraat 18    2430 Laakdal

Laakdal #dichtbijjou
Huis-aan-huisblad voor de inwoners van Klein-Vorst
Speciale editie | september 2020

Eindelijk! Het is zover...
Bijna niemand geloofde nog in het 
project, maar wij zijn als gemeente 
blijven volharden en hebben telkens alle 
obstakels die we tegenkwamen stelsel-
matig aangepakt. 

De sociale bouwmaatschappij, Kleine 
Landeigendom Zuiderkempen (KLZ) 
heeft   “de witte school”, zoals gekend 
door de mensen in Klein Vorst,    destijds 
overgekocht van de gemeente met de 
bedoeling om hier een aantal sociale 
koopwoningen te bouwen. Het toen-
malige gemeentebestuur stelde als 
voorwaarde dat het geld van de verkoop 
opnieuw zou geïnvesteerd worden in een 
nieuwe zaal  ter vervanging van het 
parochiecentrum dat reeds werd af-

gebroken. Met KLZ werd de afspraak 
gemaakt dat zij deze zaal zouden 
integreren in hun bouwproject. De 
gemeente zou die zaal nadien  terug-
kopen.

In samenspraak met de gemeente en de 
verenigingen werden door KLZ ver-
schillende plannen gemaakt. Allerlei 
omstandigheden lieten dit project 
vertragen.   Aanpassingen in de wet-
geving, veranderende noden van de 
verenigingen, de bouwnormen die steeds 
meer verstrengden,… Daar de gemeente 
geen bouwheer is waren we soms ook 
afhankelijk van beslissingen van derden. 

Ondertussen is er door KLZ en het 

gemeentebestuur gestaag verder ge-
werkt. Intussen  heeft de bouwfirma de 
werken opgestart.  Er zullen 51 woningen/
appartementen komen op de site. Daarin 
zal een gemeenschapszaal en een café 
worden geïntegreerd. Er is ook ruimte 
voor  3 kleinere handelspanden. De 
bouwtermijn is vast-
gelegd op 720 
kalenderdagen. Dit 
wil zeggen dat het 
project in de loop van 
2022 gebruiksklaar 
zal zijn.

Ils Van Hove
Voorzitter 
gemeenteraad

cdenvlaakdal cdenv.laakdal @jijbentlaakdal

“Klein-Vorst heeft er lang op 
moeten wachten maar  de 
aangestelde aannemer is 
gestart met Capellebeemden”

Sociale huisvestingsmaatschappijen 
zijn lokale woonorganisaties die 
sociale woningen bouwen en daarna 
verhuren of verkopen. In Laakdal 
werken wij samen met de Zonnige 
kKmpen en de Geelse Huisvestings-
maatschappij voor wat betreft 
sociale huurwoningen en met KLZ 
voor sociale koopwoningen. Deze 
woningen worden aan sociale 
tarieven verkocht.

De kandidaten moeten aan 3 
voorwaarden voldoen:                            
- Ouder zijn dan 18 jaar                           
- Een beperkt (gezamenlijk) inkomen 
hebben                                                        
- Geen onroerende eigendom bezitten

Wie voldoet aan deze voorwaarden 
kan zich bij KLZ laten inschrijven in 
het register voor Laakdal. 

Zodra de woningen beschikbaar zijn 
worden alle kandidaten verwittigd  
en kunnen zij in aanmerking komen 
voor de aankoop van deze woningen/
appartementen.

Voor meer info kan je terecht op 
https://www.klz.be



Capellebeemden 
wordt dé plaats 
bij uitstek voor 
een onvergetelijk 
privéfeestje

De KWB-afdeling weet als geen ander 
hoe belangrijk een degelijke 
accommodatie is.  Het nodigt uit om 
samen te komen en plannen te 
maken.   

Ook in de nieuwe accommodatie op 
Capellebeemden kan heel wat 
groeien en bloeien wat ten goede 
komt van Klein-Vorst.

Eddy Mariën,                                               
voorzitter KWB

De mix van generaties die er aan zijn 
trekken komt, is een pluspunt, zowel 
voor verenigingen als voor privé-
gebruik.  

Fuif, vat, quiz, optreden, trouwfeest, 
babyborrel, … kortom elke reden om 
elkaar in een positieve sfeer te 
ontmoeten, is goed!

Jurgen De Koninck,               
bestuurslid KWB                  
bestuurslid CD&V

KWB

Oog voor 
toegankelijkheid
Als voorzitter van SAMANA, het 
vroegere ziekenzorg,  kan ik een 
gelijkvloerse ontmoetingsruimte in 
de dorpskern alleen maar 
toejuichen.  Vlot toegankelijk en zeer 
nabij voor elke Klein-Vorstenaar, 
mobiel of minder-mobiel.

SAMANA

Linda Beyens
Voorzitter Samana

Er is momenteel een tekort aan 
kleinere zaaltjes in Klein-Vorst.  Deze 
van de vrije school worden gebruikt 
als turnzaal / refter en zijn tijdens de 
schooluren niet beschikbaar.  De 
verenigingen die tijdelijk uitgeweken 
zijn, hopen we snel terug te mogen 
verwelkomen op Capellebeemden in 
Klein-Vorst.

Broodnodige 
ruimte voor het 
verenigingsleven

Gitte Willemoons
bestuurslid CD&V

Deze zaal 
wordt het 
kloppend hart
Een ontmoetingsruimte, pal in 
het midden van het dorp.  KGV 
kijkt uit naar de komst van deze 
nieuwe ruimte om haar 
activiteiten te organiseren. 

KGV/ Josee Vreys

Het ontwerp van de ontmoetings-
ruimte en het café is tot stand 
gekomen door de verenigingen te 
bevragen. Hun noden en behoeften 
waren de basis waarmee de architect 
aan de slag is gegaan. Als schepen 
vind ik inspraak van de burgers 
belangrijk wat hier ten volle heeft 
kunnen spelen;

Gerda Broeckx,
schepen CD&V

Samen met de 
burger tot een 
mooi resultaat

“Na 14 jaar burgemeester-
schap, ben ik verheugd dat dit 
project vorm krijgt. Het is het 
orgelpunt van ons beleid waar-
bij elke deelgemeente over een 
ontmoetingsruimte beschikt.  
Hiermee hebben we de rol van 
de parochieteams overgeno-
men die vroeger deze zalen 
beheerden."                 

Tine Gielis,
Burgemeester

Een zettersprijskamp, een 
teerfeest, een  optreden, een 
jubileum- of huwelijksfeest.    
Ook het Lokaal Diensten-
centrum ‘De Vriendschap’ zal er 
regelmatig een warme maaltijd 
aanbieden zodat er samen kan 
gegeten worden.

OKRA/ Roger Vreys

Zuurstof voor 
verenigingen 

In Klein-Vorst hebben we de voorbije 
jaren verschillende zaaltjes gehad 
waar verenigingen terecht konden:  ’t 
Centrum, café Rili, de vroegere 
chirolokalen. Op dat vlak heeft Klein-
Vorst nood aan zuurstof.  
Capellebeemden kan hier een ant-
woord op geven.  Samen met de 
verenigingen zijn we tot het ontwerp 
van dit project gekomen.

Bob Nysmans,         
gemeenteraadslid CD&V

Eindelijk een dorpsplein 
voor Klein-Vorst!

Naast een ontmoetingsruimte krijgt 
Klein-Vorst ook een dorpsplein en 
een facelift van de dorpskern.  Net 
zoals Groot-Vorst leert ons de 
ervaring dat dit een boost geeft aan 
het dorpsleven.  Dat hopen we in 
Klein-Vorst ook te ervaren.  

Annelies Van Sweevelt,    
bestuurslid CD&V       


