Mia De Jong

Bob Nysmans

OCMW-raadslid

gemeenteraadslid

Rundershoek 40, 2430 Laakdal
0497 87 03 10
miadejong@skynet.be

Geelsebaan 82, 2430 Laakdal
Tel. 0495 72 31 17
bob.nysmans@gmail.com

Ellen Deroy

Yves Sannen

OCMW-raadslid

OCMW-raadslid

Pastorijkluis 3, 2431 Laakdal
0497 20 90 43
ellen.deroy@gmail.com

Oude Veerlebaan 56, 2430 Laakdal
0499 26 78 46
sannen.yvesple@telenet.be

Johan Geeraerts

Felix Vanbel

gemeenteraadslid

voorzitter gemeenteraad

Makelveld 38, 2430 Laakdal
Tel. 014 84 01 92, 0478 96 27 18
johan.geeraerts@skynet.be

Houthoek 66, 2430 Laakdal
Tel. 013 66 26 55, 0477 24 23 20
Vanbel.coenen@skynet.be

Kris Goos

Stijn Van der Vliet

gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

Kerkeveld 20, 2430 Laakdal
Tel. 014 75 03 95, 0479 62 99 45
kris.goos2@telenet.be

Veldstraat 76, 2430 Laakdal
Tel. 013 66 59 12, 0487 19 65 77
van.der.vliet.stijn@gmail.com

www.laakdal.cdenv.be

De stem van Laakdal

Stein Voet

OCMW-raadslid

OCMW-raadslid

Averboodsebaan 31, 2431 Laakdal
0497 48 36 16
kim.kempenaers@hotmail.be

Venstraat 5, 2430 Laakdal
0494 88 54 50
steinvoet@skynet.be

Spots

Beste mensen van Laakdal

Burgemeester Tine Gielis

Op 14 oktober gaf u ons, CD&V-LVA en Samensp.a-groen, voor een tweede keer het vertrouwen. Na enkele maanden van overleg met
vertegenwoordigers van de verschillende deelgemeenten en belangengroepen en het naast
elkaar leggen en afwegen van hun eisenbundels
zijn we fier u vandaag het nieuwe en ambitieuze
bestuursakkoord voor 2013-2018 voor te stellen. Het is een bestuursakkoord dat dicht bij de
mensen staat en waardoor u zich zeker zal aangesproken voelen!

Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25 of 0477 87 17 94 - tine.gielis@skynet.be

Voor de gelegenheid doen we dit in een gezamenlijke uitgave van de Stem van Laakdal en
Spots. Binnenkort krijgt u naar goede gewoonte
weer de vertrouwde Stem van Laakdal en Spots
in uw bus.
Een beknopte samenvatting van het bestuursakkoord vindt u terug op blz. 2 en 3. Het volledige bestuursakkoord kan u lezen op onze websites. Onze raadsleden en schepenen hebben
alvast heel veel zin om concrete vorm te geven
aan de inhoud ervan. U vindt hun gegevens en
bevoegdheden terug op deze voorpagina en op
blz. 4.

Felix Vanbel
Voorzitter CD&V
Yves Sannen
Voorzitter Sp.a

Bevoegdheden: algemeen beleid, politie, openbare werken, dorpskernvernieuwing (projecten), senioren, landbouw en huisvesting
Zitdag maandag 18u – 20u in het Administratief centrum (uitgezonderd schoolvakanties)

Schepen Benny Smets
Oude Veerlebaan 45, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 84 84 of 0475 30 72 60 - benny.smets@skynet.be
Bevoegdheden: milieu, sport, ontwikkelingssamenwerking, intercommunales en nutsvoorzieningen, inspraak, administratieve vereenvoudiging en ICT
Zitdag vrijdag 18u30 – 19u30 te Oude Veerlebaan 45. Andere dagen na telefonische afspraak

Schepen Frank Sels
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69 - franksels@telenet.be
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit & verkeersveiligheid, verzekeringen, restylingsprojecten buurten enbuurtwerking (i.s.m. OCMW) en patrimonium
Zitdag steeds na telefonische afspraak op maandag 18u30 – 20u in het Administratief Centrum
Andere dagen na telefonische afspraak te Kapelleberg 87

Schepen Octaaf Janssens

Met vriendelijke groeten

Kim Kempenaers

www.laakdal.s-p-a.be

Octaaf Janssens
Voorzitter LVA
Peter Breugelmans
Voorzitter Groen!

Veldstraat 119, 2430 Laakdal
Tel. 013 66 26 30 of 0476 31 39 03 - octaafjanssens@hotmail.com
Bevoegdheden: burgerlijke stand, onderwijs en personeel
Zitdag steeds na telefonische afspraak

Schepen Gerda Broeckx
Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal
Tel. 0491 07 40 69 - gerdabroeckx@hotmail.com

José Lambrechts

Theo Van de Weyer

OCMW-raadslid

gemeenteraadslid

Blaardonk 1
2431 Laakdal
0486 84 55 58
joseelambrechts@edpnet.be

Kabienstraat 58, 2430 Laakdal
Tel. 014 84 15 54
van.de.weyer.theo1944@telenet.be

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, bibliotheek, locale economie en tewerkstelling, middenstand, begraafplaatsen, erediensten en emancipatie
Zitdag steeds na telefonische afspraak

Schepen Ils Van Hove
Meerlaarstraat 22, 2430 Laakdal
Tel. 0478 36 37 35 - ils.van.hove@telenet.be
Bevoegdheden: financiën, jeugd, evenementen, gezondheid,
communicatie en juridische zaken

Jurgen Mensch

Liesbeth Wouters

gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

Meerlaarstraat 189, 2430 Laakdal
Tel. 013 67 31 68, 0472 97 00 44
jurgen.mensch@telenet.be

Heieinde 8, 2430 Laakdal
Tel. 0474 84 62 55
liesje.wouters@telenet.be

OCMW-voorzitter Raf Moons
Lakstraat 11 A, 2430 Laakdal
Tel. 0474 43 84 84 - voorzitter@ocmwlaakdal.be
Bevoegdheden: OCMW, sociale zaken, gezin en welzijn
Zitdag steeds na telefonische afspraak

v.u. Felix Vanbel, Houthoek 66, 2430 Laakdal

Zitdag steeds na telefonische afspraak

Bestuursakkoord 2013-2018
Laakdal: Dat ben jij!

Bestuursakkoord 2013-2018:

Goed om er te werken
Het is belangrijk dat de actieve bevolking dicht bij
huis kan werken en kan blijven werken.

CD&V-LVA en Samen - sp.a-groen willen werk maken van een aantrekkelijk Laakdal waar het goed is om te wonen, te werken, te winkelen en te ontspannen.
En waarbij het welzijn van de mensen een absolute prioriteit is.
In het nieuwe bestuursakkoord heeft men dan ook gekozen om rond 12 thema’s te werken die stuk voor stuk elke inwoner van Laakdal aanbelangt.
Hieronder lichten we elk thema kort even toe.

Prioriteit voor de zwakke weggebruiker

Een zorgzame gemeente voor senioren

We willen inzetten op het ondersteunen van
het traag verkeer door het voorzien van voldoende fietspaden en voetpaden. Het gaat
hier niet alleen om het aanleggen van nieuwe
fiets- en voetpaden maar ook en vooral om
het systematisch onderhoud van nieuwe en
reeds bestaande fiets- en voetpaden
• nieuwe fietspaden langs gewestwegen
Nieuwe Baan, Averboodsebaan en Diestsebaan
• voetpaden in de dorpskernen zonder hindernissen voor rolstoelgebruikers
• aanleg en het in goede staat brengen van
kleine paadjes naar de dorpskernen en de
scholen

Een financieel gezonde gemeente

Bij ons mag je meepraten en meebeslissen. We zetten dan ook in op een goede informatieverstrekking, een goede communicatie, effectieve inspraakmogelijkheden
aangevuld met een klantvriendelijke dienstverlening en kwaliteitsvolle klachtenbehandeling.
Wanneer de administratieve diensten gecentraliseerd zijn, zullen de ontmoetingsruimten in de woonkernen eveneens gebruikt worden als contactpunt tussen het
beleid en de inwoners, zodat het beleid voldoende voeling kan houden met de mensen en visa versa de mensen ook gemakkelijk contact met de beleidsmensen kunnen
maken.

De Laakdalse bevolking kent een sterke verouderingstendens. De groep van hoogbejaarden, die meer zorgbehoevend is, stijgt sterk. Laakdal wil een zorgzame gemeente
zijn door een aangepast ouderenbeleid. Dit beleid is gestoeld op volgende elementen:
• de thuiszorg maximaal uitbouwen en ondersteunen
• het voorzien van een volledig net aan voorzieningen om een waardige oude dag te
kunnen waarborgen voor alle senioren in onze gemeente
• de realisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO). De thuiszorgorganisaties aangevuld met vrijwilligerswerking zullen instaan voor een kwaliteitsvolle
opvang van een 8-tal senioren per dag.

5 sterke dorpskernen

De gemeente kent een financieel gezonde situatie. Dit willen we behouden. Dat wil
zeggen dat de schuldgraad niet mag stijgen om de toekomst voor onze jeugd en kinderen veilig te stellen.
We verbinden ons ertoe om de personenbelasting en de grondlasten op het huidige
niveau te behouden.
Men zal ook van start gaan met de bouw van een nieuw gemeentehuis. Hierbij is gekozen om het nieuwe gemeentehuis te huisvesten naast het OCMW. Dit zorgt ervoor
dat we een meer kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen garanderen door de synergie die dan tot stand komt tussen de diverse gemeentelijke diensten en het OCMW.

De gemeente Laakdal omvat 5 woonkernen met een eigen specifiek karakter. Deze
woonkernen willen we versterken en vernieuwen. Voor elke woonkern willen we
dan ook het volgende realiseren:
• aanwezigheid van ontmoetingsruimten
• aanwezigheid van voldoende parkeermogelijkheden
• aanwezigheid van openbare toiletten
• de aanwezigheid of nabijheid van een
groene zone (park) om er te wandelen,
spelen, samen te zitten.
• permanente aandacht en acties om de
verkeersveiligheid te verbeteren

Meer betaalbare woningen voor iedereen
Sterk door een actief verenigingsleven

Laakdal is gekenmerkt door een zeer sterk en dynamisch verenigingsleven. Dit moeten we koesteren want enkel zo kunnen we een passend antwoord bieden op het
toegenomen individualisme en de vereenzaming waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt.
We willen in elke woonkern werk maken van nieuwe woongelegenheden en verkavelingen aan betaalbare prijzen voor iedereen. Bovendien gaan we voor het creëren
van woongelegenheden met gemeenschappelijke functies zoals volkstuintjes en
sport- en spelgelegenheid.

De aanstelling van de intergemeentelijke tewerkstellingscoördinator is hierbij
al een stap in de goede
richting. Deze persoon zal
alle mogelijke vormen van
(gesubsidieerde)
tewerkstellingsvormen aanboren.
Tegelijkertijd blijven we ook ijveren voor de uitbouw van onze industriezones en lokale economie.

Wij willen dan ook het verenigingsleven versterken door de verenigingen bij hun
werking praktisch en kwalitatief te ondersteunen.
Tegelijkertijd willen we de dorpskern-overstijgende samenwerking tussen verenigingen bevorderen en stimuleren zodat ook het “Laakdal”-gevoel versterkt wordt.

We willen de mensen ook effectief meer inspraak geven door:
• de bevolking te betrekken bij de opmaak en uitvoering van beleidsplannen
• de adviesraden te versterken, te zorgen voor een democratische en kwalitatief
sterke samenstelling en een open debatcultuur binnen deze raden en commissies
• zelf hoorzittingen te organiseren en de inwoners te informeren over de agenda en
de beraadslagingen van de gemeenteraad.

In het kader van de sociale economie worden alle tewerkstellingsmogelijkheden met
subsidiëring onderzocht en uitgewerkt. De recente realisatie van de Kringwinkel te
Veerle is hiervan een mooi voorbeeld.
We gaan Laakdal promoten als gemeente waarin de “winkelactiviteit” verder kan
uitgebouwd worden zodat ondernemers en handelaars sneller de weg naar Laakdal
zullen vinden.
Tegelijkertijd willen wij ruimte maken voor duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is ondernemen met aandacht voor de maatschappelijke consequenties
op lange termijn.

Talentrijke gemeente

Kind- en gezinsvriendelijk
Wij wensen een sterk ondersteunend beleid te voeren zodat een goede combinatie
van gezin en werk voor alle inwoners mogelijk is. We gaan dan ook voor een kinderopvang die kwaliteitsvol en betaalbaar is
voor iedereen. We engageren ons :
• om opvang van niet-schoolgaande kinderen te verzekeren, naast de private
initiatieven van kinderopvang en kindercrèches. Dit betekent dat we permanent werk maken van de rekrutering
van onthaalouders.
• om voor- en naschoolse opvang, ook tijdens de verlofmaanden, te garanderen

Het milieu ligt ons nauw aan het hart
We willen werk maken van een “groen Laakdal”. In dit kader zijn volgende deelprojecten prioritair:
• riolering en waterhuishouding: Dit houdt
zowel de aanleg van nieuwe riolering als
het onderhoud van het bestaande stelsel
in, het ruimen van waterlopen en grachten en het reinigen van kolken. Het gemeentelijk rioleringsstelsel wordt hierbij
overgedragen aan een intercommunale.
Ook zal het huidig reglement inzake inbuizing van grachten worden herzien
waarbij een duidelijke link zal worden
gelegd tussen regenwateropvang en het
voorzien van waterinfiltratiesystemen.
• groenvoorziening: Wij wensen het straatbeeld maximaal in een groen kleedje te
stoppen en waar mogelijk bomen aan te
planten. Hierbij moeten we voldoende
aandacht schenken aan het onderhoud
ervan. We zullen dan ook binnen het
bermbeheersplan een goede planning
uitwerken voor de uitvoering van de nodige onderhoudswerkzaamheden.

Ons streven is om alle kinderen op een gelijkwaardige wijze de kans te bieden hun
talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dit vertaalt zich in volgende acties:
• gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in het basisonderwijs en dit door financiële, materiële en logistieke ondersteuning.
• de uitbouw van een flankerend onderwijsbeleid met het doel ieder de kans te geven haar/zijn talenten maximaal te ontwikkelen.
• vanuit een samenwerking met kunstonderwijs-instellingen voorzien we een verdere uitbouw van het aanvullend kunstonderwijs zoals de muziekschool en tekenschool.

Sociaal beleid, armoedebestrijding
en internationale solidariteit
Mensen die het moeilijk hebben, laten we niet
vallen. Het OCMW heeft een verscheidenheid
aan diensten en deze willen we meer kenbaar
maken bij onze inwoners zodat de drempel om
naar het sociaal huis toe te stappen verlaagd
wordt.
Ook internationaal willen we solidair zijn met de mensen die het minder goed hebben. Zo zullen we de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GAROS)
verder ondersteunen, zullen we het Fair Trade label jaar na jaar trachten te behouden en werken we verder aan onze internationale samenwerking met Jurbarkas en
Tönisvorst.

Wie graag het volledige bestuursakkoord leest kan
dit op www.laakdal.cdenv.be, www.laakdal.s-p-a.be
of www.groenlaakdal.be

