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ze zullen hem missen!
24 jaar lang is Ludo Helsen onze Kempische
gedeputeerde van de provincie Antwerpen
geweest. Ludo is steeds een zeer actieve en
hard werkende politicus geweest. Ze zullen
hem daar missen. Ook in Laakdal en voor de
mensen van Laakdal heeft Ludo veel gerealiseerd. Graag zeg ik nu reeds hartelijk dank
aan Ludo, maar uiteraard zal hij door CD&V
Laakdal nog op gepaste wijze in de bloemetjes gezet worden zodat ook de toekomstige
generaties weten wat Ludo voor Laakdal
heeft betekend.
Gelukkig telt Laakdal veel mensen die op
een positieve manier bezig zijn. Hierover
lees je meer in deze enige echte Stem van
Laakdal.
In dit nummer gaat extra veel aandacht
naar ons OCMW. We willen aan iedereen
wel eens duidelijk laten zien wat het OCMW
allemaal doet voor de mensen van Laakdal.
Niet alleen kansarmen doen een beroep op
het OCMW, maar ook vele hulpbehoevende
ouderen, jonge gezinnen met kinderen,
mensen met een handicap, en ga zo maar
door. We betreuren dan ook ten zeerste
de negatieve berichten die er de voorbije
maanden over het OCMW van Laakdal in
de kranten verschenen. Het OCMW doet
veel, op een zeer efficiënte manier, en dit alles met een verantwoordbare, beperkte gemeentelijke bijdrage.
Eindelijk, op de dag van Sinterklaas, hebben
we een nieuwe regering. Met Servais Verherstraeten uit Mol hebben we ook opnieuw
een Kempenaar in de regering. Wij rekenen
op Servais om die zo belangrijke staatshervorming te realiseren. We wensen hem alvast veel succes toe.
Als nieuwe gedeputeerde treedt onze streekgenoot Peter Bellens uit Herentals in de voetsporen van Ludo Helsen. Ook Peter mag op
onze steun en wil tot samenwerken rekenen.
Intussen loopt 2011 weer stilaan ten einde.
Ik wens jullie alvast een goed en gelukkig
eindejaar toe en een gezond en vreugdevol
2012.
Eric Nysmans
Voorzitter

2011

Stem van Laakdal

oCMw is er voor iedereen!
alle wegen leiden naar het soCiaal huis
Een werkwijze die te vergelijken is met hoe de
meeste Laakdalse gezinnen hun centen beheren: geld opzij zetten voor grote uitgaven!
Het tegengestelde van wat men beweert is dus
waar: er wordt bij het OCMW geen geld over
de balk gegooid, men zou beter zeggen dat
er vooruitziend wordt bestuurd.

woord
van de
voorzitter
Beste mensen van Laakdal,
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OCMW raadslid Ils Van Hove, OCMW voorzitter Mia Van Hirtum en OCMW raadslid Josee Lambrechts
Er is de laatste tijd heel wat inkt gevloeid over
het Laakdalse OCMW.
Hoe het OCMW echter voor elke Laakdaller iets
kan betekenen, jong of oud….
We vragen het aan onze voorzitter en OCMWraadsleden, zij vertellen je graag de andere,
boeiende, kant van het verhaal.

Mia Van Hirtum: Als voorzitter kom je
in contact met heel wat Laakdallers,
van verschillende pluimage, leeftijd
en afkomst. Laten we beginnen met
de senioren? Wat kan het OCMW hen
bieden?
Wie kent er niet de warme maaltijden, de
diensten voor gezinshulp en poetsdienst die bij
honderden Laakdalse gezinnen over de vloer
komen? Ook de mindermobielencentrale en de
personenalarmtoestellen bieden ondersteuning
voor heel wat mensen.
Onze oudste inwoners worden vereerd met
een bezoek ten huize. Met hen wordt bekeken
hoe zij, in hun vertrouwde omgeving en met de
zorgen die voorhanden zijn, de meest comfortabele woon- en levenswijze kunnen vinden.

Ils Van Hove: Als raadslid en lid van
het vast bureau van OCMW ben je vast
vertrouwd met het reilen en zeilen van
het OCMW, maar kende je, voor je politiek actief werd, als jonge moeder
reeds de weg naar het Sociaal Huis?
Ja zeker, heel wat baby’s en kleuters worden
opgevangen bij de onthaalmoeders van onze
dienst.
Voor de kleutertjes die hun eerste stapjes in
de school zetten en die in de namiddag nog
een dutje willen doen, is er de dienst voor de
middagslapertjes, verbonden aan de voor en
naschoolse opvang, “Het kakelnestje”.
Deze voor- en naschoolse opvang barst letterlijk
uit zijn voegen... Ruim 600 kinderen maken
gebruik van deze vorm van opvang. Die grote
vraag naar opvang maakt deze dienstverlening
boeiend maar ook spannend ...
Overheidssubsidies zijn beperkt, de regelgeving
streng, voortdurend moet er een evenwicht gezocht worden om te blijven slagen in ons opzet:
het aanbieden van kwalitatieve opvang die de
gezinssituatie het dichtst benadert.

Josée Lambrechts (OCMW-raadslid):
Hoe bereikt het OCMW, naast de jonge
gezinnen en de senioren nog andere
doelgroepen?
In ons sociaal huis kan je terecht voor een heel
gevarieerde dienstverlening.
Wekelijks zijn er zitdagen waarop je juridisch
advies kan inwinnen. Ook het opladen van de
budgetmeter voor gas en elektriciteit, aanvragen van parkeerkaarten, stookolietoelagen,
tegemoetkomingen en premies allerhande
behoren tot de geregelde werking.
Bij financiële problemen kan het OCMW budgetbegeleiding doen tot de financiële toestand
terug op de rails staat. Als echter al de wettelijke maatregelen uitgeput zijn en iemand om de
een of andere reden geen andere rechten heeft,
kan een leefloon toegekend worden.
Want ook in Laakdal is er verborgen leed,
verborgen armoede. Mensen die door tegenslagen in de miserie terecht komen vinden bij het
OCMW een luisterend en discreet oor.
Wat er tussen de muren van de sociale dienst
gezegd wordt, is een goed bewaard geheim,
een dienstverlening gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen de sociale werker en de
hulpzoekende.
In diezelfde geest werken wij ook met projectgroepen, kansen bieden tot zelfontplooiing op
maatschappelijk gebied, is het opzet. Samenkomsten rond opvoedingsondersteuning,
computerlessen en andere vorming, zit in dit
aanbod.
En onze Laakdalse lagere schoolkinderen kunnen tijdens de wintermaanden genieten van
een lekkere kop warme soep, bereid in onze
eigen OCMW keuken.
Zo zie je maar dat wij alle lagen van de bevolking bereiken.

Mia Van Hirtum: We lezen de laatste
maanden in de kranten dat het OCMW
van Laakdal grote financiële reserves
zou aanleggen. Klopt dit?
Wat de kranten schrijven geeft niet weer hoe
het er in het echt aan toe gaat bij het OCMW.
Om het OCMW bestuur in staat te stellen om
snel en accuraat te kunnen optreden bij plotse
en dringende herstellingen aan onze gebouwen, wordt er gewerkt met voorzieningen voor
groot onderhoud.

Zo voorzagen we een spaarpotje om de verwarming in het dagcentrum Vogelzang, die na al
die jaren aan vervanging toe was, te vernieuwen. Maar niet alleen de verwarming kreeg een
renovatie, heel wat andere werken waren nodig
aan het gebouw dat dagelijks, al bijna 30 jaar
lang, dagopvang biedt aan een 35 tal personen
met een beperking.
Ondertussen kreeg Huis Eeckhoudt waar
12 mensen een beschermde thuis vonden,
nieuwe ramen met dubbele beglazing. Ook
de bij regenweer immer papperige oprit werd
beklinkerd.
Het is trouwens geen sinecure om de opdrachten die wij uitvoeren ten voordele van alle
Laakdallers zo goedkoop en zo goed mogelijk
te vervullen.
Gelukkig kunnen wij voor deze omvangrijke
dienstverlening beroep doen op een heel gemotiveerde ploeg mensen.

Cd&v laakdal
wenst u een
prettig
nieuwjaar!
Kom samen met de bestuursleden van
CD&V Laakdal het nieuwe jaar vieren op
onze nieuwjaarsreceptie die dit jaar in een
volledig nieuw kleedje werd gestoken. Op
zondag 29 januari 2012 wordt u om 10u aan
de kerk in Veerle-Heide verwacht voor een
mooie winterwandeling. Vanaf 11u bent u
welkom in de Vinea in Veerle waar u
om 12u kan genieten van een
gezellige winterbarbeque.

Mosselfeest
Cd&v laakdal
Op zondag 12 februari 2012 kan je tussen
11.30u en 14.30u in de Vrije Basisschool van Vorst Meerlaar
terecht voor een lekkere
maaltijd op het jaarlijks mosselfeest van
CD&V Laakdal. Inschrijven kan je bij de
bestuursleden van
CD&V.

ludo helsen neeMt afsCheid als gedeputeerde van de
provinCie antwerpen
stemmen in het kanton Herentals -Westerlo.
Niemand had dat ooit gehaald, in geen enkele verkiezing en daarom dacht ik : nu kan ik
moeilijk na twee jaar ophouden. Laat me dan
vier jaar blijven. Dat zijn er ondertussen vijf geworden, maar ik vond het tijd om de jongeren
een kans te geven, in voorbereiding van de
verkiezingen van volgend jaar.

Stem: Wanneer wij nu spreken over
die 24 jaar in de provincie, wat waren
dan de leukste momenten?
Begin november gaf gedeputeerde en oud
burgemeester Ludo Helsen ontslag als provincieraadslid en dus ook als gedeputeerde.
Hij vervulde die functie 24 jaar lang en was als
het ware een beetje het gezicht van de provincie geworden. Naar aanleiding daarvan had de
Stem van Laakdal met hem een kort gesprek.

Stem: Ludo, waarom besliste je nu er in
de provincie mee op te houden?
Ludo : Het is allemaal begonnen bij de verkiezingen van 2006. Toen was ik 62 en was ik van
plan andere zaken te doen dan politiek. Ik heb
me toen echter laten overtuigen om nog een
keer kandidaat te zijn voor de verkiezingen
van de provincieraad en na de verkiezingen
nog twee jaar te blijven. De uitslag was echter
zo overdonderend. Ik had meer dan 18OOO

Ludo: Er zijn heel wat grootse momenten
geweest, in materiële zin wanneer wij er in
slaagden grote investeringen naar onze regio te
halen. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitbouw van
Genzyme op onze technologiezone in Geel, die
zonder ons niet was mogelijk geweest. Ik denk
aan de uitbouw van Kamp C, centrum voor
ecologisch bouwen en wonen in Westerlo, maar
ook aan wat wij bijvoorbeeld in Veerle konden
realiseren met de uitbouw en aankoop van Den
Eik. Kleine en grote zaken waarbij de mensen
konden zien wat er met hun belastingsgeld
gebeurde. Op menselijk vlak was het vaak ook
heel prettig... niet alleen omdat ik vaak de kans
had om waarnemend gouverneur te zijn en
dan allerlei belangrijke mensen uit binnen- en
buitenland kon begroeten en ontmoeten, maar
vooral omdat de relatie met sommige collega’s
zo schitterend was. Mijn Sp.a collega Jos Geu-

ens, ook Kempenaar, is lang geleden al een van
mijn goede vrienden geworden. De verstandhouding was enorm goed, je gunde elkaar successen. Politieke jaloezie was onbestaande.

Stem: Waren er ook minder leuke momenten?
Ludo: Ach, zij zijn een beetje in het niet verzonken bij al dat positieve en ik wil ze ook niet
opnieuw bovenhalen, maar er zijn wel enkele
zwaardere momenten geweest, dat ik er wou
mee ophouden, dat het allemaal te zwaar
begon te wegen, dat ik me onrechtvaardig
behandeld voelde, maar steeds heb ik mensen
gevonden die me aanmoedigden en me snel
door die momenten heen hielpen. Soms waren
daar ook mensen uit de Laakdalse politiek bij
waarvan je het op het eerste gezicht niet zou
vermoeden. Ik blijf hen daar ook dankbaar voor.

Stem : En wat ga je nu doen met de tijd
die vrij komt? Buiten het voorzitterschap van de gemeenteraad natuurlijk?
Ludo (glimlacht): Zoals een normale gepensioneerde heb ik nog wel wat overgehouden.
Bij Cipal, ons groot informaticacentrum blijf ik
als voorzitter actief tot eind 2012. Aangezien
overheidsarchitectuur mij enorm boeit, wil ik de
opbouw van het nieuwe, moderne gebouw in

Geel blijven opvolgen. Bij de sociale bouwmaatschappij “Zonnige Kempen “ ben ik al zeer lang
betrokken. Die wordt in 2013 vijftig jaar oud en
daar wil ik de volgende jaren nog heel wat tijd
insteken.
Maar ook cultureel blijf ik zeer actief. Zo heb ik
vanaf nu een bureau in Putte-Heist in Ter Speelbergen bij de vzw Dr Jozef Weyns, die ik ga uitbouwen tot kleinschalig cultureel centrum. De
absolute voorrang zal ik de volgende maanden
geven aan het voltooien van mijn boek, een
roman waar ik al enkele jaren aan werk, maar
waaraan ik tijdens mijn druk politiek leven niet
voldoende tijd kon wijden. Dat moet nu anders
worden. En dan daarna heb ik nog wel wat voor
mezelf in petto, eerder in de richting van mijn
vroeger wetenschappelijk werk. Maar… eerst
het boek nu.

Stem: En wat heb je voor Laakdal nog
in petto?
Ludo: Je weet dat ik hier snel nog iets wil
realiseren, maar mag ik dat houden voor een
volgende Stem?

Stem: Goed. Wij zijn benieuwd!

nieuwBouw kantine
de sliMste straat
speeltuin eindhout door van laakdal!
Bundeling van kraChten
Alle informatie
omtrent infrastructuur en de
werking vind je terug op
www.speeltuindennenoord.be

De vzw Sport- & Speelpleinen baat al jaren een
speeltuin uit in Eindhout, waar al veel generaties naar hartenlust gespeeld hebben en
nog steeds doen. Inmiddels is de aanpalende
accommodatie aan vervanging toe en wordt er
een nieuwe kantine gebouwd. Hiervoor wordt
beroep gedaan op de secundaire scholen uit de
omgeving.
De vzw Sport- en Speelpleinen is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld sport en
spel te bevorderen, aan te moedigen en te
organiseren voor mensen van alle leeftijden.
Om de vereniging te ondersteunen in de
uitwerking van hun doelstellingen heeft het
gemeentebestuur een opstalrecht verleend op
een perceel gemeentegrond en een renteloze
lening toegestaan voor de oprichting van een
cafetaria/ontmoetingsruimte op dit perceel.

Op zaterdag 12 november waren Jong CD&V en Jong N-VA al toe aan de vierde editie van ‘De
Slimste Straat van Laakdal’. Onder het goedkeurend oog van juryleden Ward Kennes, Griet
Smaers en Mia Van Hirtum kroonde de Vorstsebaan zich tot de Slimste Straat van Laakdal 2011.
Deze straat is toe aan hun derde straatnaambordje dat weldra in het straatbeeld zal verschijnen.

Tine Gielis (bestuurslid vzw): Als moeder draag
ik de speeltuin een warm hart toe. Vanuit mijn
rol als burgemeester tracht ik verschillende partijen bij elkaar te brengen die iets voor elkaar
kunnen betekenen. Een mooie samenwerking
is tot stand gekomen tussen de vzw, de scholen
en de gemeente. Opzet geslaagd!
Johan Cuypers (voorzitter): Naast de nieuwbouw waait er ook een nieuwe wind door het
bestuur. De speeltuin is er gekomen door heel
wat vrijwilligerswerk in het verleden. Dit wil
ook het nieuwe bestuur koesteren. Dat was het
opzet van de stichters van de speeltuin en is nu
niet anders.
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