Er waait een frisse wind
door het Fortun!

Exrta speelvelden aan de sporthal

Nood aan extra spel- en ontmoetingsvelden
Wanneer het weer het toelaat,
sporten tal van Laakdallenaars graag
in de gezonde buitenlucht. Er is vraag
naar extra sportterreinen bij de
Laakdalse clubs, maar ook bij de nietgeorganiseerde jongeren in onze
gemeente.

Hondenlosloopweide
We hebben hondenlosloopweides
in
Groot-Vorst
(Hazelaar), Klein-Vorst (de
Streep) en een zwemvijver voor
viervoeters aan Kuypenevijver
in Veerle-Heide.

Kortelings
wordt
een
hondenlosloopweide gerealiseerd in Eindhout (Heikantstraat) en in Veerle (achter de
voormalige Vinea).

Laakdal en Geel slaan
de handen in elkaar
De gemeenten Geel en Laakdal
engageren zich om samen een
fietspad aan te leggen vanaf het
bruggetje over de Grote Nete tot aan
het kruispunt Steenweg op Oosterlo
– Meir.
Hiermee wordt het startsein gegeven
om 2 deelgemeentes met elkaar te
verbinden door een veilige fietsverbinding.
Voor deze realisatie

kunnen we rekenen op subsidies van
de hogere overheid. Tegelijkertijd
wordt de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt.
Eerst wordt ter hoogte van de school
een nieuwe polyvalente ruimte gebouwd. Deze bevat een turnzaal voor
de school en de sportverenigingen, een
nieuwe buitenschoolse kinderopvang
en een judolokaal.
Koen Goos

aan de sporthal, namelijk een volleybalveld, een beachvolleybalveld, een
minivoetbal- en hockeyveld.
Deze extra sportvelden zullen gratis ter
beschikking zijn voor alle inwoners.

Je kan er terecht voor een
gevarieerde mix van vaste diensten
en initiatieven. De afgelopen weken
en maanden werd het mamadepot,
een
tweedehandswinkel
met
kinderkledij en speelgoed, het
winkelpunt van de wereldwinkel en
het verdeelpunt van voedselpakketten al opgestart. Met succes
werd een blokpunt opgestart voor de
studenten in de buurt. Binnenkort
volgen ook andere diensten zoals
koffiebar ‘het kleine geluk’ in
samenwerking met dagcentrum het
Eepos en het afhaalpunt korte keten,
met verse en lokale producten. In een
laatste fase starten we ook een
gezellig buurtrestaurant op.

Aan deze vraag willen we een
antwoord bieden, want sporten is
gezond en willen we ook in de eigen
gemeente aanmoedigen. Voor jong en
oud realiseren we in de nabije
toekomst drie extra sportterreinen
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We willen graag dat inwoners kunnen
deelnemen aan activiteiten. Zo zijn
er plannen om initiatieven zoals yoga
en linedance te laten doorgaan,
naast een maandelijkse verenigingenbar georganiseerd door de
inwoners van de straten rondom het
Fortun onder de noemer ‘café Lokal’!

Grachtenplan

Zwerfvuil
Wekelijks trekken Walter, Rudy en
vele andere WITZ'ers op pad om de
Laakdalse bermen afvalvrij te
maken. Het is dweilen met de kraan
open.

Wij beschouwen sluikstorten als
een ernstig misdrijf en maken
daarom werk van de inzet van een
mobiele camera om sluikstorters op
heterdaad te betrappen.

Elke Wellens
Bestuurslid CD&V

Grachten vormen een open
afvoersysteem voor hemel- of
regenwater. Een open afvoersysteem bevat meer bergingsruimte dan een buis. Het regenwater dient zoveel mogelijk ter
plaatse te blijven en te infiltreren.
Daarom is het onderhoud belangrijk
en is een grachtenplan in opmaak om
afspraken te maken tussen PIDPA,
gemeente en AWV als wegbeheerder
van onze gewestwegen. Ook voor de
waterlopen zoals o.a. de Laak,
Hezemeerloop, Boerebeemdenloop
wordt er nauw samengewerkt met
de hogere overheden die hiervoor
instaan.

Het café en de zaal werden opgeknapt en heringericht. Het Fortun
wil een thuis en ontmoetingsplek zijn
voor en door de inwoners en verenigingen van Groot-Vorst. Het
gemeentebestuur slaat hiervoor de
handen in elkaar met het dorpscomité en het vrouwennetwerk
Ferm.

Parkeerproblematiek
Klein-Vorst is onze
prioriteit
De parkeerproblematiek rondom de
school van Klein-Vorst is een ergernis
die om een snelle, maar degelijke
oplossing vraagt.
Het gemeentebestuur maakt momenteel volop werk om aan de achterzijde
van de school extra parkeerruimte te
creëren. HIervoor zal een extra

toegangsweg nodig zijn, zodat het
gemotoriseerd verkeer gescheiden
blijft van de talrijke zwakke
weggebruikers. Op ons burgeroverleg
werd meermaals duidelijk dat deze
problematiek veel burgers bezighoudt. Een snelle oplossing is een
topprioriteit voor onze afdeling.
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"We waarderen de inzet van de vele
mantelzorgers. Door het uitreiken van
een gemeentelijke mantelzorgpremie
geven we deze vrijwilligers een
financieel duwtje in de rug. Kortelings
worden reeds 230 premies uitbetaald. Je kan de mantelzorgpremie
voor 2021 nu al aanvragen bij de
sociale dienst. De uitbetaling volgt
vervolgens in februari 2022. "
Raf Moons, Schepen

