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Bekijk de vernieuwde
website en volg het
boeiende weekboek
van onze burgemeester
Tine Gielis!
Zij vertelt openhartig over haar
voorbije week. Het aantal bezoekers
van dit weekboek scoort hoog. Laat je
ook onderdompelen in haar wereld!

BESTUUR KOOPT POSTGEBOUW IN GROOTVORST:
TOEKOMSTIGE LOCATIE VAN HET NIEUWE
ADMINISTRATIEF CENTRUM IS VERZEKERD!
Lekkend dak, tochtende ramen. Hoog tijd dus
voor een nieuw gemeentehuis. De locatie was
al bepaald, namelijk naast het sociaal huis. De
procedure tot aankoop van de post is bijna
afgerond, het vroegere jeugdhuis Den Auwel
wordt gesloopt. Met andere woorden: het
terrein wordt klaargestoomd om er een nieuw
administratief centrum te bouwen, waarin de
post een lokaal zal huren. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of er voldoende ruimte is
om er de bibliotheek te integreren of dat we de
bibliotheek best integreren in de pastorij.

Twee vliegen in één klap: door het
administratief centrum te verhuizen werken we
aan dorpskernversterking en brengen we de
dienstverleningen op één lijn: sociaal huis, post,
gemeentelijke diensten en wijkwerking politie.
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VAN DE
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AANLEG FIETSPAD LANGEDIJK
 OUDE VORSTSEWEG

RESTYLING KABIENSTRAAT

Voorzitter CD&V Eric Nysmans:

Gemeenteraadslid Raf Moons:

Ik ben ongelofelijk blij dat er eindelijk vaart komt in dit
dossier. Het is ook belangrijk, niet alleen voor de mensen
die langs de Langedijk en de Oude Vorstseweg wonen,
maar ook voor alle fietsers. Hiermee zal elke dorpskern
met elke dorpskern op een veilige manier bereikt
kunnnen worden per fiets. Proficiat aan alle mensen die
meegeholpen hebben aan de realisatie van dit moeilijke,
maar belangrijk dossier.

Nadat de huizen gerenoveerd werden door de ‘Zonnige
Kempen’ is het aan de gemeente om de wijk zelf te
verfraaien. De oneffen paden zullen plaats maken
voor nieuwe voet- en fietspaden. Ook het asfalt, de
parkeerplaatsen en de openbare verlichting zijn
aan vernieuwing toe.Nadien zullen er een aantal
onderhoudsvriendelijke bomen en planten aangeplant
worden. Zo zal de Kabienstraat opnieuw een gezellig en
mooi uitzicht krijgen.

Beste mensen van Laakdal,
Het mag eens gezegd worden.
De samenwerking tussen de verschillende
partijen van de meerderheid is zeer goed. Ze
is nog nooit zo goed geweest als de voorbije
jaren. Het is jammer dat enkele mensen dit
beeld willen verstoren.
De huidige meerderheid werkt zeer hard.
Beleid voeren bestaat uit twee zaken. Ten
eerste de problemen van elke dag oplossen
en ten tweede de toekomst voorbereiden.
Op beide punten scoort de huidige meerderheid zeer goed. Dat merk je toch. Voor een
goed overzicht van ons beleid, zie de binnenzijde.
CD&V zal op 14 oktober van dit jaar eendrachtig en versterkt aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen deelnemen. Zowel jonge als nieuwe mensen hebben hun
steun reeds toegezegd. CD&V is er opnieuw
klaar voor.

Met vriendelijke groeten,

Eric Nysmans
Voorzitter CD&V-Laakdal

