
Hoe is’t? …

Laten we met deze essentiële vraag openen. Eentje die we gerust vaker mogen stellen. ‘Hoe is’t?’, zoals wij dat
in Laakdal zeggen. Deze vraag benadrukt hoe wij, als lokale partij, aan gemeentelijke politiek doen. Op een 
betrokken manier, dichtbij de mensen, met aandacht en respect. De baseline #jijbentlaakdal menen we écht. 

Onze mensen zijn geëngageerde personen met een open blik. We kijken niet louter voor onze eigen voordeur 
of in onze eigen straat maar trachten het breder beeld van onze ganse gemeente te bekijken. Een bruisend 
LaaLaakdal waarin iedere bewoner het fijn heeft om te leven, te werken, op te groeien, te amuseren en 
oud te worden. Er staan heel wat mooie projecten op stapel om dit waar te maken. Een overzicht 
van een aantal opmerkelijke zaken uit het kersvers meerjarenplan vinden jullie in deze folder terug.  

Dus, om op de eerste vraag terug te komen. Hoe gaat het dan met mij? Goed. Ik ben 
optimistisch en vooral gemotiveerd om met deze afdeling verder aan te slag te gaan. Ik kijk 
uit naar wat er op de agenda staat en naar de vele ontmoetingen die uit deze activiteiten 
voortvloeien.  Initiatieven om nog vaker die hamvraag te kunnen stellen… hoe is’t? Ik kijk 
alalvast uit naar jullie antwoord!

Tot binnenkort!

Voorzitter CD&V Laakdal, Stein Voet

#JIJBENTLAAKDAL
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4. EEN WARM HART VOOR MANTELZORGERS
Gemeenteraadslid Hanne Lintermans: “Mantelzorgers zijn vaak onzichtbare helden, die dag in 
dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. We  waarderen hun inzet 
enorm en willen deze vrijwilligers graag een financieel duwtje in de rug geven. Vanaf 1 januari 
2020 kunnen Laakdalse zorgbehoevenden met een mantelzorger een mantelzorgpremie van 
20 euro per maand aanvragen.”

5. EEN POLYVALENTE ZAAL IN HARTJE KLEIN-VORST
Gemeenteraadsvoorzitter Ils Van Hove: “De bouw van het project Capellebeemden sleept dan wel 
enkele jaren aan maar belandt nu in de slotfase. Naast een 50-tal woongelegenheden is er tevens ruimte 
voorzien voor horeca, handelaars en een polyvalente zaal mét keuken en vergaderruimte. Mensen bij 
elkaar brengen is een speerpunt van ons beleid. Na de realisatie van het project Capellebeemden heeft 
élke deelgemeente een ontmoetingsruimte waar dit kan.”

8. EEN HONDENLOSLOOPWEIDE IN ELKE DEELGEMEENTE
Mandataris Gitte Willemoons: “De volgende jaren wordt in elke deelgemeente een honden-
losloopzone voorzien waar honden vrij kunnen ronddartelen onder toezicht van hun baasje. 
De eerste weide is voorzien t.h.v. Hazelaar in Groot-Vorst. We voorzien er een zitbank, 
vuilnisbakjes en een omheining zodat alle viervoeters welkom zijn om hier te ravotten!”

7.  EEN TOERISTISCHE TREKPLEISTER IN LAAKDAL
Mandataris Annelies van Sweevelt: “Er wordt volop werk gemaakt van een fijne plaats om te vertoeven 
in Klein-Vorst. Wie onlangs nog door de Heistraat reed, zag dat de stoomzagerij aan de buitenkant reeds 
werd aangepakt, maar ook de binnenkant doet verbazen. In een volgende fase wordt de buitenomgeving 
aangelegd en voorzien van speeltoestellen voor de kinderen. Dit wordt een trekpleister die in de smaak 
zal vallen, ook bij menig fotograaf omwille van het unieke kader.”

10. SPELPLEZIER VOOR IEDEREEN
Bestuurslid Yves Christiaens (voorzitter On!beperkt): “Waar in Laakdal beleven kinderen 
meer pret en avontuur dan in speeltuin Dennenoord? Deze zomer werd de speeltuin 
uitgebreid met enkele nieuwe speeltuigen en een picknickbank die ook geschikt zijn voor 
personen met een beperking. De adviesraad voor mensen met een beperking, genaamd 
On!beperkt, sponsorde de nieuwe voorzieningen..”

2. EEN ZALIGE RUSTPLEK IN VEERLE-HEIDE
Schepen Gerda Broeckx: “De site van ‘t Buurthuis wordt verder 
opgewaardeerd en uitgebouwd tot een hedendaags ontmoetingscentrum. 
De cafetaria wordt verfraaid, ideaal voor iedereen die even wil verpozen en 
genieten van de mooie en groene omgeving in Veerle-Heide..”

3. EEN GOED EN VERANTWOORD GEBRUIK VAN ONS HISTORISCH ERFGOED
Gemeenteraadslid Felix Vanbel: “Laakdal heeft een rijkdom aan historische gebouwen en 
waardevol erfgoed met kerken, kapellen, pastorijen, de stoomzagerij, gemeentehuizen, 
klompenmuseum. We voeren een beleid dat respect opbrengt voor het verleden en voor 
alles wat door vorige generaties tot stand werd gebracht. Ons erfgoed willen we niet enkel in 
goede staat bewaren maar ook een zinvolle bestemming geven. De kerken willen we 
vvaloriseren door ze naast de eredienst zinvol te gebruiken voor culturele en toeristische 
activiteiten en dit met respect voor eigenheid en waarden..”

6. EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR DE VINEA-SITE
Schepen Raf Moons: “Hoog tijd om de Vinea-site in Veerle terug een bestemming te geven! 
Voor de pastorij is het nog even wachten op de subsidies om het gebouw te restaureren. We 
starten intussen wel al met een onderzoek naar de invulling van de Vinea-zaal. Door een 
heropwaardering van de oude toneelzaal willen wij een plaats creëren waar de Laakdallers 
tterecht kunnen voor culturele voorstellingen (theater, muziek, ...) of jongerenactiviteiten 
(jeugdhuis, fuif, ...).”

11. EEN POLYVALENTE ZAAL LANGS DE SCHOOL IN EINDHOUT
Burgemeester Tine Gielis: “Een turnzaal en buitenschoolse kinderopvang samenbrengen in een 
polyvalente zaal? Da’s pas ruimte creëren. Langs de gemeentelijke basisschool in Eindhout bouwen we 
een nieuwe turnzaal. Deze zal tegelijkertijd dienst doen als polyvalente zaal voor de verenigingen en 
speelruimte voor de buitenschoolse kinderopvang.  Ook de judoclub krijgt hier een nieuwe stek. 
Tegelijkertijd zal de schoolomgeving veiliger worden ingericht.”

9. LAAKDALSE LANDBOUWERS INNOVEREN
Fraktieleider Nele Devoghel: “De Laakdalse landbouwers gaan voor innovatie op het veld! Het Merode-
gebied, waar Laakdal deel van uitmaakt, is één van de pilootgebieden voor het Europees FABulous 
Farmersproject dat landbouwers gericht wil stimuleren in het creëren van biodiversiteit rond de akker. 
Door de kennis die de landbouwers kunnen opdoen tijdens dit project, zullen ze nog minder afhankelijk 
zijn van externe factoren als chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen en daarenboven beter 
gewapend zijn tegen extreme weersomstandigheden.”

1. EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING VOOR KLEIN-VORST
Gemeenteraadslid Bob Nysmans:  “We werken hier aan een plan om bijkomende 
parkeergelegenheid te creëren zodat minder auto’s parkeren in de Meerlaarstraat en het 
verkeer aan de schoolpoort veiliger en vlotter kan verlopen. In samenwerking met de 
buurtbewoners, bekijken we hoe we het binnengebied best ontsluiten.”



CD&V MOSSELFEEST

Bestuurslid Jurgen De Koninck: “Op zondag 9 februari ben je weer van harte welkom op het 
CD&V-mosselfeest in VBS Klein-Vorst. Tussen 11.30u. en 14.30u. serveren onze bestuurs-
leden mosselen, stoofvlees en vidée met frietjes. Voor de kinderen is er keuze tussen vidée en 
curryworst. Kaarten van het CD&V Mosselfeest zijn te koop bij onze burgemeester en 
schepenen, onze raadsleden en bij de bestuursleden. Er kan ook online ingeschreven worden 
via een formulier op de website www.laakdal.cdenv.be”

LADIES NIGHT

Voorzitster Vrouw en Maatschappij Elke Wellens: “Naar aanleiding van Internationale 
Vrouwendag, viert Vrouw en Maatschappij alle Laakdalse dames op vrijdag 13 maart. Traditie-
getrouw gooien we de deuren van het LITC-gebouw bij Nike open vanaf 19u30. Er staan tal van 
inspirerende workshops op het programma rond eigentijdse thema’s als beweging, welzijn en 
dedecoratie. Inschrijven kan bij onze vrouwelijke bestuursleden of via de website: 
www.laakdal.cdenv.be.”

MET DE BUS NAAR HET SCHLAGERFESTIVAL

Bestuurslid Robbie de Jager: “Ook in 2020 trekken we vanuit alle hoeken van Laakdal 
rrichting het Schlagerfestival in Hasselt.   Er zijn  staanplaatsen in de ambiancezone en zitplaatsen 
in de tribune voorzien. Zin om te feesten met CD&V? Verzeker snel jouw zitje, want de plaatsen 
zijn gegeerd. De ticketprijs voor een staanplaats bedraagt 43 euro en voor een zitplaats 48 euro. 
De bus komt je oppikken in Veerle, Eindhout, Groot-Vorst of Klein-Vorst. Inschrijven kan via: 
www.laakdal.cdenv.be.”
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DOE MEE MET CD&V

Ga jij ook mee voor een bruisend Laakdal? 
CD&V Laakdal is een beweging van geëngageerde mensen. Stap mee in ons verhaal of ga
rechtstreeks met ons in dialoog. 

Straffe ideeën die je met ons wil delen? Wij vernemen ze graag!
Heb je een opmerking over het beleid of de CD&V-werking in Laakdal?
Heb je een suggestie wat beter kan? Aarzel niet en geef ons een seintje.

MeeschMeeschrijven aan ons verhaal? 
Lid worden is heel eenvoudig: www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/lid-worden

Meer Laakdals CD&V-nieuws?
Check onze website: www.laakdal.cdenv.be of onze
facebookpagina: www.facebook.com/cdenv.laakdal/.


