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27 PRIL 2019
CD&V-ZERFVUILCTIE
Wij houden van een propere gemeente! Daarom organiseert Jong
CD&V een nieuwe zwerfvuilactie aan het op - en afrittencomplex in
Eindhout op zaterdag 27 april 2019 om 9.30u.
Zeg neen tegen zwerfvuil en ja tegen
een mooie buurt!

Wij zorgen voor opruimmateriaal
(afvalzakken, grijpers en handschoenen).

We verzamelen om 9.30 u. aan de
carpoolparking langs de oprit richting
Hasselt. Gedurende een tweetal uren
speuren we de omgeving af op zoek naar
zwerfvuil.

Wij hopen je daar te zien!

16 MEI 2019 - ZL DRUIVENRNK
GESPREKSVOND CD&V-KOPSTUKKEN
In de aanloop naar de federale en Europese
verkiezingen van 26 mei 2019, organiseert CD&V
Laakdal een gespreksavond met enkele
regionale CD&V-kopstukken.
Ben je benieuwd naar de visie en standpunten
van Servais Verherstraeten, Griet Smaers, Ward
Kennes, of Kris Peeters inzake thema’s als
onderwijs, nieuwe woonvormen, openbaar
vervoer, economische groei of sociale
vooruitgang?
Grijp je kans om deze kopstukken beter te leren
kennen en ga rechtstreeks met hen in dialoog .

De gespreksavond vindt plaats op donderdag 16
mei 2019, omstreeks 19.30 u. in zaal Druivenrank.
Schrijf je vooraf in via onze website:
www.laakdal.cdenv.be of via een van onze lokale
mandatarissen.
Bezorg je ons graag reeds vooraf je vragen?
Dat kan via: info@laakdal.cdenv.be.

Zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.
Overtuig ook je familie, vrienden, … om
mee te komen doen.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en
ga de conversatie aan!
U lokale contactpersoon:
Stein Voet
(info@cdenvlaakdal.be)
.laakdal.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
.facebook.com/Laakdal.cdenv
U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden
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Samen met Koen van den Heuvel (Vlaams
minister van omgeving, natuur en
landbouw) steken we de handen uit de
mouwen om het zwerfvuil in de buurt van
het op – en afrittencomplex in Eindhout op
te ruimen.

Nele en Stein;
onze kleppers voor de
verkiezingen van
26 mei!

HET
BESTUURSKKOORD
Onze toekomstvisie voor Laakdal

CD&V LKDL
PKT DE TOEKOMST VST
De kiezer heeft gesproken, de kaarten zijn geschud. Een diverse en geëngageerde groep van
mandatarissen, met zoel ervaren keien als enthousiaste nieukomers, staat voor jullie klaar.
Met veel gedrevenheid en enthousiasme illen ij moedige keuzes maken en uitdagingen
aanpakken. Ben je op zoek naar de contactgegevens van onze raads - of bestuursleden? Check
onze ebsite: .laakdal.cdenv.be voor bijkomende informatie.

Dit is ie jullie verkozen

Verkiezingen 26 mei 2019

- Burgemeester Tine Gielis zetelt samen met
Gerda Broeckx en Raf Moons in het
schepencollege.
- Onze raadsleden binnen de gemeenteraad zijn
Ils Van Hove, Nele Devoghel, Hanne Lintermans,
Felix Vanbel en Bob Nysmans.
- We verwelkomen 2 nieuwkomers Annelies Van
Sweevelt en Gitte Willemoons binnen het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat
voorgezeten wordt door Raf Moons.

Nele Devoghel en Stein Voet zijn onze kandidaten
voor de verkiezingen van 26 mei 2019.
- Je vindt Nele, onze CD&V-fractieleider, terug op
plaats 28 van de Vlaamse lijst
- Onze voorzitter Stein Voet staat op de 6de plaats
bij de opvolgers op de Kamerlijst
Wil je Nele en Stein ondersteunen in hun
campagne? Geef ons zeker een seintje!

Nieue afdelingsvoorzitters
- Stein Voet werd in januari verkozen als kersvers
voorzitter van CD&V Laakdal
- Elke Wellens (Vrouw & Maatschappij), Hanne
Lintermans (Jong CD&V) en Ward Sledsens (CD&V
Senioren) trekken voortaan de kar als voorzitters
van onze aparte afdelingen.

E BESCHIKKEN OVER
BELNGRIJKE HEFBOMEN EN
EEN STERKE PLOEG OM DE
TOEKOMST VN LKDL
N TE PKKEN.

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 ideëen die je met ons wil delen? Wij vernemen ze graag via: info@laakdal.cdenv.be.

Het nieue bestuur erkte de voorbije
maanden intensief aan een ambitieus
bestuursakkoord op maat van Laakdal
en haar inoners.
Dit akkoord bevat duidelijke en doelgerichte
keuzes voor een duurzame toekomst van
onze gemeente. Zeer beknopt geven we je
hier de krijtlijnen van het voorlopige
akkoord.
3 doelstellingen uit onze campagne:
- Wij gaan voor een leefbaar, bruisend en
joviaal Laakdal.
- Wij gaan voor verbinding binnen onze
gemeente en de verschillende deeldorpen.
- Wij focussen ons op belangrijke thema’s
zoals gemeentelijke ontwikkeling en
mobiliteit, milieu, lokale economie en
landbouw, vrije tijd en toerisme, welzijn,
onderwijs en dienstverlening.
De oranje stempel op het akkoord:
- We ontwikkelen sterke en veilige
dorpskernen in elke deelgemeente
- We renoveren de begraafplaatsen in
Eindhout, Klein-Vorst en Veerle
- We leggen veilige fietspaden langs:
Averboodse Baan, Steenweg op Veerle,
Eindhoutseweg en Steenweg op Oosterlo
- We blijven werk maken van
energievriendelijke gemeentelijke

gebouwen en zetten onze burgers aan om
hun woning aan te pakken
- We richten hondenlosloopweides in en
bannen hondenpoep uit het straatbeeld
door het plaatsen van aangepaste
vuilbakjes
- We blijven inzetten om ondernemers
inspraak te geven en voorafgaand te
informeren bij projecten of geplande
werken
- De Laakdalse landbouwers zijn onze
partners m.b.t. het platteland en het
behoud van ons karakteristieke landschap
- We eren onze lokale geschiedenis en
renoveren daarom bijzonder erfgoed
- We blijven investeren in hedendaagse,
toegankelijke sportfaciliteiten
- Alle verenigingen verdienen veilige
accommodatie. Wij ondersteunen hen
hierin en geven financiële zuurstof door
middel van subsidies
- We zorgen voor de financiële en
administratieve begeleiding van alle
Laakdallers die het nodig hebben
- We gaan de strijd aan tegen vereenzaming,
onder andere bij senioren. Het Lokaal
Dienstencentrum is hiervan het kloppend
hart.
Volg onze realisaties ook via Facebook:
www.facebook.com/cdenvlaakdal

Met CD&V op café
CD&V il ook na de verkiezingen
met jullie in dialoog gaan over het
beleid dat e zullen voeren. Het
nieue bestuursakkoord roept
ongetijfeld vragen op. En dat is
logisch. e geven jullie graag de
kans om feedback te geven op onze
plannen en zo het verhaal en de
toekomst van Laakdal mee uit te
schrijven.
Benieuwd
naar
onze
toekomstplannen voor Laakdal?
Ontdek ze tijdens de 'De Ronde van
Laakdal'!
Vanaf 29 mei strijken we elke avond
neer in een plaatselijk café. Heb je
vragen of opmerkingen over het
Laakdals beleid en budget? Kom even
langs en ga in dialoog met onze lokale
mandatarissen.
Woensdag 29 mei - 20u
De sporthal in Veerle
Woensdag 5 juni - 20u
De Kroon in Eindhout
Donderdag 6 juni - 20u
Plat Dak in Klein-Vorst
Dinsdag 11 juni - 20u
't Fortun in Groot-Vorst
Woensdag 12 juni - 20u
't Buurthuis in Veerle-Heide
Woensdag 19 juni - 20u
Ten Huize Erna Van de Weyer
Goorbeek 5 in Varendonk
Vooraf je vragen of bemerkingen aan
ons bezorgen? Dat kan via
info@laakdal.cdenv.be of via onze
mandatarissen.

