
» DE WEG VOORUIT

Droom groot en start 
klein. Zo maak je mee 
het verschil.
»

LAAKDAL



Hoe levendiger 
je dorp, hoe 
gezelliger je 
nest. 
» 
Daarom werken wij aan projecten die 

leven in de brouwerij brengen en 

bouwen wij ontmoetingsplaatsen 

waar Laakdallers kunnen 

verbroederen. Samen gaan we voor 

gezellige buurten, die bruisen van het 

leven! 



De Stoomzagerij wordt in zijn oude 
glorie hersteld. 

De industriële houtzagerij in Klein-Vorst zal 

dienst doen als unieke ontmoetingsplaats 

waar je terecht kan om de oude machines te 

bezichtigen, te picknicken of voor het huren van 

E-tuktuks. Met deze elektrische wagentjes 

verken je het Merodegebied langs groene 

velden en lokale landbouwers. 

Een buurtmarktje in Groot-Vorst

Om tegemoet te komen aan de noodzaak om 

boodschappen te kunnen doen in eigen dorp, 

deden Gerda Broeckx en Tine Gielis een oproep 

naar geïnteresseerde marktkramers. Met 

succes! Vanaf 25 mei strijkt er elke vrijdag 

tussen 8u en 13u30 een sfeervol buurtmarktje 

neer op het plein voor het nieuwe 

gemeentehuis. Je vindt er hoofdzakelijk verse 

voedingswaren zoals groenten, fruit, vlees en 

kaas. 

Een nieuwe kantine aan speeltuin 
Dennenoord

Op zaterdag 19 mei opent de nieuwe kantine 

aan speeltuin Dennenoord haar deuren. 

Temidden van de bosrijke omgeving in 

Eindhout vinden fietsers en wandelaars hier 

hun rustplaats terwijl de kinderen zich uitleven 

op de speeltuin. 

www.laakdal.cdenv.be



Wat er leeft in Laakdal moet 
bepaald worden door wie er 
leeft. 

Daarom: een participatietraject voor zaal Vinea

De Vinea-zaal in Veerle is niet langer geschikt voor het 

verenigingsleven. Door een heropwaardering van de oude 

toneelzaal willen wij een plaats creëren waar de Laakdallers 

terecht kunnen voor culture voorstellingen (theater, 

muziek, ...) en jongerenactiviteiten (jeugdhuis, fuif, ...). Om 

de concrete behoeften van de Laakdalse jeugd - en 

cultuurverenigingen in kaart te brengen, zal er een 

participatietraject opgestart worden. 

Daarom: een nieuw schooltje voor Veerle-Heide

Na diverse overlegmomenten met het schoolteam van 't 

Schanske is de kogel door de kerk: er komt een nieuw 

schoolgebouw op de huidige site. Niet alleen praktisch maar 

ook op gebied van sociale verbondenheid heeft 't Schanske 

daar absoluut nog een plaats. De huidige klascontainers 

voldoen niet meer en ze zijn ook niet vergund. Het 

subsidiedossier is zo goed als rond. Tijdens de 

werkzaamheden zullen er tijdelijke klascontainers voorzien 

worden. 



Meer fietsveiligheid maakt 
meer fietsplezier. 

Daarom: veilige én comfortabele fietspaden

De fietsroutes van Laakdal zijn populair. Om het toeristisch 

fietsroutenetwerk verder te  ontwikkelen, zullen we enkele 

nieuwe en veilige fietspaden realiseren ter hoogte van de 

Averboodsebaan en Steenweg op Oosterlo. In Varendonk 

werd onlangs een oversteekplaats voor de zwakke 

weggebruikers aangelegd. Dankzij deze veilige verbindingen 

kunnen fietsers de mooie plekjes in Laakdal nog beter 

bereiken; een boost voor het Laakdals fietstoerisme.

Daarom: bewuste verlichting langs de wegen

Wij streven naar wegen waar auto's en fietsers elkaar (graag) 

zien. Eind mei wordt de openbare verlichting op de baan 

tussen Eindhout en Veerle geoptimaliseerd. Hiermee wordt 

de doelstelling om alle verbindingswegen tussen de 

dorpskernen beter te verlichten, behaald. 



Hulp van een vertrouwd 
gezicht: daar leeft een mens 
van op. 

Daarom: een bijzonder wooninitiatief in Groot-Vorst

De pastorij in Groot-Vorst wordt herbestemd als 

wooninitiatief voor personen met een beperking. Niet 

helemaal op zichzelf, maar met hulp van professionele 

begeleiders die ervaring hebben in het ondersteunen van 

mensen met een beperking in het dagdagelijkse leven. 

Daarom: een Lokaal Dienstencentrum in Veerle

Vanaf 28 mei opent het Lokaal Dienstencentrum wekelijks 

haar deuren op maandag, woensdag en vrijdag van 12u tot 

16u in het oude klooster op de site van De Winde. Dit 

initiatief is er voor (zorgbehoevenden) senioren. Via allerlei 

activiteiten kunnen zij hier hun sociaal netwerk versterken 

en hun zelfstandigheid langer behouden. Tussen 12u en 

12u30 kan je er een volledig menu eten voor slechs 8 euro. 

Raf Moons (OCMW-voorzitter): 

"Een Lokaal Dienstencentrum? Dat houdt een mens 

jong en haalt mensen uit hun isolement."



Infrastructuur 
samenbrengen? Da's pas 
ruimte creëren. 
Daarom: nieuwe faciliteiten voor school Eindhout

De speelplaats van de basisschool in Eindhout wordt onder 

handen genomen. In een latere fase komt daar nog een 

nieuwe turnzaal bij, die te  zal dienst doen als 

polyvalente zaal voor verengingen. Ook de judoclub en de 

buitenschoolse kinderopvang zullen zich hier vestigen. 

Tegelijkertijd zal de schoolomgeving veiliger worden 

ingericht. 

Daarom: slotfase woonproject Capellebeemden 

Met Capellebeemden creëren wij betaalbare huisvesting in 

het centrum van Klein-Vorst; een plekje waar iedereen kan 

thuiskomen. Naast een 50-tal woongelegenheden is er 

tevens ruimte voorzien voor horeca, handelaars en een 

ontmoetingsruimte.   

Ils van Hove (gemeenteraadslid : "De bouwheer Kleine 

Landeigendom legt de laatste hand aan de voorbereiding 

van dit groot project. We volgen het op!" 
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Doe mee met CD&V!
Wil je van Laakdal een nog betere plek maken? Weet jij hoe we een 

gezellige gemeente kunnen creëren die bruist van het leven? Stap mee 

op de weg vooruit. Kies voor respect en luisterbereidheid. Samen gaan 

we voor structurele oplossingen waar ieder iets aan heeft.

Ga de conversatie aan.

info@laakdal.cdenv.be

We kiezen voor een 
politiek die niet zoekt 
naar zondebokken, 
maar wél naar 
oplossingen. 
» 

Meer Laakdals CD&V-nieuws? 

Check onze website: www.laakdal.cdenv.be of onze 

facebookpagina: www.facebook.com/cdenvlaakdal/. 

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 seintje.


