De (enige) echte

stem van Laakdal

www.laakdal.cdenv.be

Gedeputeerde Peter Bellens

volgende week zondag is
het laatste woord aan jou. Jij
kiest onze volgende burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.
Wij rekenen op jou.

Vlnr: Peter Bellens, lijsttrekker provincie, Tine Gielis, 2de
plaats provincie en Kristof Welters, 3de plaats provincie.

Hoe digitaal stemmen?

Kandidatenlijst gemeenteraad

Tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet er op een nieuwe manier digitaal gestemd worden. Om jullie
hierbij een beetje wegwijs te maken,
geven we graag stap voor stap weer hoe
je op 14 oktober correct je stem kan uitbrengen.

Dit zijn onze 25 kandidaten. Je kan hen op 14 oktober terugvinden op lijst 7. NIet vergeten dat je op
meerdere kandidaten van dezelfde lijst kan stemmen!

Als je het kiesbureau binnen komt, krijg je een
kaart van één van de leden van het stembureau.
Je steekt je kaart in de stemcomputer en volgt de
instructies die op het scherm komen. Nadat je je
stem hebt uitgebracht, moet je dit nog even bevestigen. Je neemt je kaart terug en eveneens je
stembiljet dat uit de stemcomputer rolt. Kijk dit
biljet goed na!
Voor je het stemhokje verlaat, vouw je het biljet
dubbel met de gedrukte tekst naar binnen. Geef
daarna je kaart terug aan een lid van het stembureau. Ga naar de stembus en scan uw stembiljet,
vouw het opnieuw samen en geef het aan de bijzitter van het stembureau. De bijzitter stopt uw
toegevouwen stembiljet in de stembus.
In het gemeentehuis staat een stemcomputer uitgestald, waar je kan komen oefenen zodat alles
vlot verloopt op 14 oktober!
Hoe stemmen met volmacht?
Je hebt twee documenten nodig om een volmacht
te geven:
• Het volmachtformulier A95: zo geef je een volmacht, dit kan je bekomen op het gemeentehuis
of bij één van onze kandidaten.
• Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het
stemlokaal kan. Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht kan geven.
De persoon aan wie je de volmacht geeft is de
volmachtkrijger. Zelf ben je de volmachtgever. Je
geeft de volmacht:
Door het volmachtformulier in te vullen en allebei, zowel volmachtgever als de volmachtkrijger,
het volmachtformulier te ondertekenen. Het attest moet je bij dit formulier voegen.
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger de
voorzitter van het stembureau waar u zou moeten gaan stemmen het volmachtformulier en het
attest af.
Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kunnen voorleggen:
> zijn eigen identiteitskaart
> zijn eigen oproepingsbrief
> uw oproepingsbrief, nl. de oproepingsbrief van
de kiezer in wiens naam hij komt stemmen

1

GIELIS Tine

14 JANSSENS Octaaf

2

MOONS Raf

15 POEL Daniëlle

3

BROECKX Gerda

16 WOUTERS Alex

4

VANBEL Felix

17 VAN GEEL Jos

5

VOET Stein

18 CATRY Jan

6

WOUTERS Liesbeth

19 VAN HERCK Geert

7

NYSMANS Bob

20 JANSSENS Walter

8

KEMPENAERS Kim

21 JANSSENS Katja

9

GOOS Kris

22 DE JONG Mia

10 ENGELEN Stef

23 LAMBRECHTS Josée

11 REIJNDERS Daniëlle

24 EYCKMANS Katrien

12 GEERAERTS Johan

25 VAN HOVE Ils

13 VAN HIRTUM Mia

Kandidatenlijst provincieraad
1 BELLENS Peter

5 VAN DE PERRE Guy

2 GIELIS Tine

6 APPELTANS-JANSSEN Anne

3 WELTERS Kristof

7 VAN OLMEN Mien

4 VAN MECHELEN Ann

www.laakdal.cdenv.be
Beste mensen van Laakdal,

Provincie maakt de bibliotheek aantrekkelijk voor kinderen
met leesproblemen
Met steun van de provincie kunnen kinderen met leesproblemen binnenkort terecht in de bib van Laakdal op het Makkelijk Lezen
Plein (MLP). Dat is een speciaal ingerichte ruimte voor kinderen van 7 tot 13 jaar die moeilijkheden ondervinden bij het lezen. Je
vindt er zorgvuldig geselecteerde en dus aangepaste lectuur en DVD’s met eenvoudig taalgebruik, duidelijke lay-out, aansprekende omslag en aantrekkelijke inhoud. Er is ook informatie te vinden over voorleessoftware en leesstoornissen. Het initiatief heeft
tot doel kinderen te stimuleren om met plezier meer te lezen. Dat zal hun woordenschat verrijken waardoor ze woorden sneller
gaan herkennen en het leestempo verhoogd wordt.
De installatie van het MLP is te danken aan de krachtige impulsen van het gemeentebestuur van Laakdal. Zeker Schepen voor
cultuur Gerda Broeckx heeft er voor geijverd dat ook kinderen met leesmoeilijkheden zich welkom voelen in de bibliotheek van
Laakdal. Dit kadert in de provinciale doelstelling om literatuur en cultuur in het algemeen toegankelijk te maken voor een zo
breed mogelijk publiek en kan dus ook voluit rekenen op mijn steun!
Het Makkelijk Lezen Plein in de bib van Laakdal wordt dit najaar geopend.

De (enige) echte

• Omdat wij een goede burgemeester hadden.
• Omdat wij met Gerda en
Octaaf degelijke schepenen
hadden.
• Omdat we met Mia een zeer
gedreven OCMW-voorzitster hadden.
• Omdat we enthousiaste en
betrokken raadsleden hadden.
• Omdat wij de voorbije 6 jaar
hard gewerkt hebben.
• Omdat wij nu veel nieuwe
en veel jonge mensen hebben die ook willen meehelpen aan een goed bestuur
in Laakdal.
• Omdat wij zeer realistische
en betaalbare plannen en
projecten hebben om het
wonen, het winkelen, het
werken en het welzijn in en
vanuit Laakdal beter te maken.
• Omdat CD&V samen in kartel met onze Vlaams-nationalistische vrienden van
LVA een ijzersterke tandem
vormen.
• Omdat CD&V-LVA een beleid
wil voeren, iedereen inbegrepen.
Laakdal verdient een goed
bestuur, verdient goede bestuurders. Daar gaat het om.

Met vriendelijke groeten,
Eric Nysmans
voorzitter CD&V-LVA

Nota bene: Vergeet ook niet voor
Tine Gielis en voor Ludo’s opvolger in de provincie, Peter Bellens,
te stemmen bij de provincieraadsverkiezingen. De provincie is voor
Laakdal belangrijker dan je op het
eerste zicht zou denken. Daarom
kan je ook hier best een goede en
juiste stem uitbrengen.
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Eregedeputeerde Ludo Helsen
aan het woord
Voor het eerst sinds zeer lange tijd is Ludo Helsen
geen kandidaat meer bij de verkiezingen, niet bij de
gemeenteraadsverkiezing en niet bij de provincieraadsverkiezing. Bij dit afscheid vond onze voorzitter
het toch gepast Ludo te interviewen.

als Mia Van Hirtum, die als OCMW voorzitter prachtig werk heeft
verricht, daarbij gesteund door Ils Van Hove en Josée Lambrechts
en ik denk ook aan die groep nieuwe, jonge mensen die nu kandidaat zijn op onze lijst en waarvan ik hoop maar ook weet dat er velen zullen verkozen worden. En ik wil ook Gerda Broeckx bedanken
die in moeilijke omstandigheden een ingewikkelde bevoegdheid
als schepen van financiën onder de knie heeft gekregen.
Eric: Hoe bekijk je nu onze totale lijst?
Ludo: Eerst en vooral de CD&V-ers…. Prachtige jonge mensen die
hun sporen al hebben verdiend in het Laakdalse sociale leven en
nu voelen dat ze klaar zijn om in de gemeenteraad zeker een rol te
spelen. Ik denk echt dat het voor een burgemeester deugd moet
doen met zo een lijst naar voor te komen. Ergens heb ik gelezen dat
een bepaalde kandidaat toetrad tot een andere partij omdat ze zo
nieuw was? Wanneer er zich hier een partij aandient die “nieuw“
is, dan is het de onze. In onze partij zal praktisch alle politiek personeel op twee legislaturen worden vernieuwd. Er zijn weinig gemeenten waar zoiets gebeurd is! Onze fractieleider Raf Moons is
er ook zes jaar geleden pas ingekomen. Over Ils had ik het al even,
maar zij was vorige keer ook nieuw. Wat niet betekent dat de ouderen er niet meer vertegenwoordigd zijn. Mia De Jong is er nog en
over Mia Van Hirtum hadden wij het al.

Eric: Ludo, je hebt besloten geen kandidaat meer te zijn. Wij respecteren die beslissing, maar wij mogen toch vragen naar het
waarom daarvan.
Ludo: Dat mag je zeker! Ongeveer een jaar geleden heb ik afscheid
genomen van mijn professioneel politiek mandaat als gedeputeerde. Ik deed dat omdat ik op dat moment 40 jaar politiek actief was
en kort daarop 68 jaar werd en omdat ik vond dat het dan stilaan
tijd was om met mijn leven nog wat anders te doen. Ook omdat ik
al vele mensen had gekend die van hun politiek mandaat geen afscheid konden nemen, net alsof het hun eigendom was. Bij sommigen is het vaak de enige functie waaraan ze hun status danken en
daarom klampen zij zich daaraan vast. Ik zag het anders. Ik zag dat
ik goede opvolging had in de deputatie en nu zie ik dat ook voor de
gemeenteraad.
Eric: Maar gaan de vruchten van al je ervaring dan niet verloren?
Ludo: Helemaal niet! Je moet, wanneer je veel ervaring hebt opgebouwd, niet kost wat kost een politiek mandaat hebben. Ik zal mijn
ervaring steeds ten dienste blijven stellen van de gemeenschap en
ik droom ook van een groepje mensen, ouderen met heel wat ervaring, hier en in de streek, die elkaar af en toe ontmoeten en buiten
de politiek hun ervaring inzetten tot voordeel van iedereen.
Eric: Je verlaat de gemeenteraad omdat je zeker bent van goede
opvolging?
Ludo: Jazeker, ik ben er zeker van dat onze burgemeester, Tine Gielis, de capaciteiten heeft die een goede burgemeester moet hebben. Het voornaamste is dat een burgemeester de mensen graag
ziet en dat doet Tine, dat ze met hart en ziel burgemeester is, en dat
is Tine. Ze heeft het in deze eerste jaren niet gemakkelijk gehad. Zij
heeft moeten opboksen tegen tegenwerking door sommige schepenen, tegen ongelooflijke brutaliteiten in de gemeenteraad, valse
aantijgingen en verdachtmakingen, maar zij is in die storm recht
gebleven. Ik hoop echt dat haar volgende zes jaren als burgemeester wat rustiger zullen zijn.
Eric: Wat vind jij van de realisaties de voorbije jaren?
Ludo: Een tijdlang heeft de oppositie daarover geklaagd, ik geloof
ten onrechte, want de dossiers die te lang waren blijven hangen
zijn of worden nu uitgevoerd. Ik denk aan het voormalige gildenhuis in Vorst en aan het fietspad Eindhout- Vorst. Ik denk ook aan
de zagerij in Klein-Vorst, aan het containerpark in Veerle: dossiers
waar jaren over geprocedeerd werd, zaken die jarenlang tijd en
geld opslorpten zonder dat het iets positiefs werd. Dat is nu allemaal opgelost. Tine Gielis heeft zich ook vastgebeten in het opstarten van nieuwe moeilijke dossiers: de sanering van de Vinea-site
midden in het dorp van Veerle zou niet begonnen zijn wanneer zij
er haar volhoudende tanden niet had ingezet!
Eric: Waar moet Tine nu volgens jou rekening mee houden?
Ludo: Tine heeft geluk. Ik denk dat Tine kan rekening houden met
de mensen die haar omringen, met diegenen die gebleven zijn, zo-

Eric: Je sprak duidelijk over de CD&V-ers. Wou je nog iets zeggen
over de LVA-mensen?
Ludo: Zeker. Daar wou ik zeker wat over kwijt. Vorige keer hadden
wij een kartel, je weet dat. Ik voelde me daar gelukkig in… christendemocraten en Vlaamsgezinden die elkaar hadden gevonden. Allerlei nationale politieke problemen en visies waren er de oorzaak
van dat die kartelsituatie niet bleef bestaan. Maar ik heb er wel
zeker één zaak aan overgehouden… Ik heb er niet alleen die laatste zes jaar, maar ook al vele jaren tevoren een mens door leren
kennen die uitmuntte door rechtlijnigheid, trouw aan het gegeven
woord, iemand die als Vlaming steeds die Vlaamse belangen had
verdedigd en ook de noden van de Laakdalse gemeenschap kende,
iemand die eerbied afdwong door zijn beschaafde omgangsvormen, iemand waarop Vlaanderen fier zou moeten zijn: Octaaf Janssens. De manier waarop Octaaf in de partij die hij alleen in Laakdal
in leven heeft gehouden, werd gedumpt tart alle verbeelding. Het
was een echte vadermoord die veel mensen erg verontwaardigd
maakte.
Daarom ben ik blij dat onze groep Octaaf en twee partijgenoten
heeft opgevangen, want Octaaf diende niet behandeld te worden
zoals hij werd behandeld. En ik hoop dat hij door zijn score een
beetje in ere hersteld zal worden.
Eric: Dat hopen wij allemaal en daar zullen wij allemaal aan werken. En jouw toekomst?
Ludo: Die is al een tijdje geleden begonnen. Ik zal nog tijd te kort komen. Het boek dat ik sinds geruime tijd aan het schrijven ben moet
stilaan af geraken en verder hou ik me bezig met geschiedenis en
sociale huisvesting. Om mij hoef je je geen zorgen te maken. Maar
een politiek mandaat zal er niet meer bij zijn.
Eric: Ludo, bedankt voor dit interview en voor heel het verleden.
Ludo: Eric, geen dank. Ik moet jullie danken voor de steun die ik jarenlang heb gekregen in campagnes en op andere momenten. Ik ga
nu wat anders doen, maar dat voorbije deel van mijn leven zal ik
nooit uitvegen.

xII werken van
CD&V-LVA Laakdal stelt haar programma voor: XII werken met inhoud
Net zoals tijdens de voorbije legislatuur er inhoud en uitvoering werd gegeven aan het bestuursakkoord, wordt er nu weer inhoud gegeven aan het programma waarmee CD&V-LVA de volgende legislatuur Laakdal wil besturen. In functie van de Laakdallers
zullen wij ook de volgende XII werken voor Laakdal bewerkstelligen. Elke Laakdalse burger is hierin begrepen. Gegarandeerd!

I

FIETSPADEN - VOETPADEN:
prioriteit voor de zwakke weggebruiker

CD&V-LVA zet in op het ondersteunen van het traag verkeer door het voorzien van
voldoende fietspaden en voetpaden. Het gaat hier niet alleen om het aanleggen van
fiets- en voetpaden maar ook en vooral het systematisch onderhoud ervan (zowel
reeds aanwezige als nieuwe).
• Fietspaden langs gewestwegen Nieuwe Baan, Averboodsebaan en Diestsebaan.
• Fietspaden langs gemeentewegen indien uit het goedgekeurd mobiliteitsplan duidelijk blijkt dat de aanleg ervan zich opdringt.
• Voetpaden in de dorpskernen zonder
hindernissen voor rolstoelgebruikers
• Aanleg en het in goede staat brengen
van kleine paadjes naar de dorpskernen en de scholen.

II

FINANCIEEL BELEID:
geen belastingverhoging

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 mogen niet blind zijn voor een aantal
onzekerheden in de toekomst als gevolg
van de interne staatshervorming en de
pensioenlasten.
We verbinden ons ertoe om de personenbelasting en de grondlasten op het huidige niveau te behouden.
Geen stijgende lasten omdat we prioritair subsidie-gebonden projecten willen
realiseren (fietspaden langs gewestwegen – rioleringsprojecten – verkeersveiligheid rond schoolomgevingen).

III

IV

DAGOPVANG VOOR OUDEREN – VERSTERKING VAN DE THUISZORG:
oprichting van een centrum voor dagopvang (CADO)

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 in pastorij
in Klein-Vorst. De thuiszorgorganisaties aangevuld met vrijwilligerswerking zullen
instaan voor een kwaliteitsvolle opvang van een 8-tal senioren per dag. CD&V-LVA
engageert er zich toe zo snel mogelijk een vergunningaanvraag in te dienen bij de
bevoegde minister en zal dit project zo snel als mogelijk realiseren.
• Aangepaste woningen en voorzieningen om senioren uit hun isolement te halen
en vereenzaming tegen te gaan.
• Via een vrijwilligerswerking willen we ondersteuning opzetten voor senioren bij
de uitoefening van bepaalde taken (boodschappen – sneeuw ruimen …).

V

DORPSKERN: dorpskernvernieuwing met aandacht voor
veiligheid, ontmoetingsruimten en groene zones

De gemeente Laakdal omvat 5 woonkernen met een eigen specifiek karakter. Deze
woonkernen willen we versterken en vernieuwen.
Gemeenschappelijk voor elke woonkern
zijn:
• 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.

WONINGEN VOOR IEDEREEN:
bijkomende woongelegenheden en verkavelingen

Voor CD&V-LVA moet Laakdal een aantrekkelijke gemeente zijn zowel voor
onze eigen Laakdalse bevolking als voor
mogelijke inwijkelingen.
We willen in elke woonkern werk maken
van nieuwe woongelegenheden en verkavelingen aan betaalbare prijzen voor
iedereen.

VI

VERENIGINGEN:
verenigingen verdienen onze ondersteuning

Het verenigingsleven, dat sterk is uitgebouwd in Laakdal, is een passend antwoord
op het toegenomen individualisme en de vereenzaming waarmee onze samenleving
geconfronteerd wordt.
CD&V-LVA wil het verenigingsleven versterken door de verenigingen bij hun werking
praktisch en kwalitatief te ondersteunen.
Tegelijkertijd willen wij de dorpskernoverstijgende samenwerking tussen verenigingen bevorderen en stimuleren, omdat
die samenwerking in belangrijke mate
gestalte geeft aan de “gemeente Laakdal”.
We gaan dus voor een sterke gemeente,
met sterke woonkernen, een sterk uitgebouwd en actief verenigingsleven en
dynamische buurten.

VII

CD&V-LVA wenst in te zetten 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 bevolking en de mensen ook gemakkelijk contact met het beleid
kunnen hebben.
CD&V-LVA wenst inspraak een effectieve kans te geven.
• Door de bevolking te betrekken bij de opmaak en uitvoering van beleidsplannen.
• Door de adviesraden te versterken, te zorgen voor een democratische en kwalitatief sterke samenstelling en een open debatcultuur binnen deze raden en commissies.
• Door zelf hoorzittingen te organiseren en de inwoners te informeren over de agenda en de beraadslagingen van de gemeenteraad.

VIII

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, alsook de
dienst voor middagslapertjes te bestendigen
voor kleuters die nog geen volledige dag naar school kunnen.

MILIEU – RIOLERING – AFVAL: een kwaliteitsvol
rioleringssysteem en strijd tegen de afvalstroom

CD&V-LVA maakt werk van een “groen Laakdal”. In
dit kader zijn volgende deelprojecten prioritair:
1. Riolering en waterhuishouding omvat zowel
de aanleg van nieuwe riolering als het onderhoud van het bestaande stelsel, het ruimen van
waterlopen en grachten en het reinigen van kolken. CD&V-LVA gaat voor het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel waarbij de verdere
uitbreiding van het net volgens de geldende regelgeving (gescheiden stelsel) en het kwaliteitsvol onderhoud ervan prioritair wordt
aangepakt. Het huidig reglement inzake inbuizing van grachten wordt herzien waarbij een duidelijke link wordt gelegd tussen regenwateropvang en het voorzien van
waterinfiltratiesystemen.
2. Groenvoorziening: CD&V-LVA wenst maximaal het straatbeeld in een groen kleedje te herscheppen door, waar mogelijk, bomen aan te planten. Hierbij passen begeleidende maatregelen op het vlak van onderhoud. Bovendien wordt binnen het
bermbeheersplan een goede planning uitgewerkt voor de uitvoering van de nodige
onderhoudswerkzaamheden.

LOKALE ECONOMIE:
werk voor iedereen is onze zorg

Voor CD&V-LVA blijft tewerkstelling een
zeer belangrijk aandachtspunt. De aanstelling van de intergemeentelijke tewerkstellingscoördinator bewijst dit.
Deze persoon zal alle mogelijke vormen
van (gesubsidieerde) tewerkstellingsvormen aanboren. Tegerlijkertijd blijven we ijveren voor de uitbouw van
industriezone en lokale economie.
In het kader van de sociale economie
worden alle tewerkstellingsmogelijkheden met subsidiëring onderzocht en uitgewerkt. De recente realisatie van de Kringwinkel te Veerle is het bewijs dat tewerkstelling een bijzondere bekommernis is voor CD&V-LVA. We gaan resoluut voor de voortzetting van dit beleid.
Het promoten van Laakdal als gemeente waarin de “winkelactiviteit” verder kan uitgebouwd worden is belangrijk zeker voor de woonkernen Groot- en Klein-Vorst.
Tegelijkertijd willen wij ruimte maken voor duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is ondernemen met aandacht voor de maatschappelijke rol op lange termijn.

XI

KINDEROPVANG:
een kwaliteitsvolle en voldoende opvang voor elk kind

CD&V-LVA wenst een sterk ondersteunend beleid te voeren zodat een goede combinatie van gezin en werk voor alle inwoners mogelijk is. Het aspect “kwaliteitsvolle en
betaalbare kinderopvang” als onderdeel van een coherent gezinsbeleid is hierbij een
belangrijk project.

IX

X

INFORMATIE – COMMUNICATIE – INSPRAAK – PARTICIPATIE:
bij ons mag je meepraten en mee beslissen

ONDERWIJS: gelijke kansen
voor elk kind

Gelijke kansen voor elk kind: daar willen
we voor gaan. Onderwijs is een belangrijk
onderdeel in het gemeentelijk beleid. Alle
onderwijsnetten (vrij, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs) zijn aanwezig in
Laakdal. 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:
a. Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in het basisonderwijs en dit door financiële, materiële en logistieke ondersteuning.
b. De uitbouw van een flankerend onderwijsbeleid met het doel ieder de kans te geven haar/zijn talenten maximaal te ontwikkelen.
c. Vanuit een samenwerking met kunstonderwijsinstellingen voorzien we een verdere uitbouw van het aanvullend kunstonderwijs (muziekschool, tekenschool, ….. ).
BIBLIOTHEEK
Het ligt niet in de bedoeling om decentrale bibliotheken in elke dorpskern uit te bouwen. Alternatieven kunnen zijn dat er een soort bibliobus wordt opgericht die zich
verplaatst naar de diverse woonkernen. We onderzoeken hoe de toegankelijkheid
naar alle bevolkingsgroepen kan vergroot worden. Het is belangrijk dat scholen de
centrale bibliotheek bezoeken.

XII

WEGWERKEN VERKEERSOVERLAST EN HINDER DOOR ZWAAR VERVOER:
oplossing voor geparkeerde vrachtwagens en autocars en veilige schoolomgeving

Aangenaam wonen in een zorgzame gemeente stelt ook eisen op het vlak van verkeersveiligheid. Binnen ons beleidsplan willen we sterk inzetten op dit item. Naast
het algemeen verkeersveiligheidsbeleid dat we zullen voeren maken we werk van 2
concrete projecten:
De verkeersveiligheid mag niet nadelig beïnvloed
worden door de komst van nieuwe bedrijven of
de uitbreiding ervan. Desgevallend moeten begeleidende maatregelen getroffen worden. We
willen specifieke maatregelen treffen en voorzieningen creëren voor het parkeren van vrachtwagens en autobussen. We gaan resoluut voor
de voortzetting van dit beleid. Het goedgekeurd
mobiliteitsplan bevat een aantal duidelijke opties om de verkeersveiligheid te verbeteren.
CD&V-LVA zal dit mobiliteitsplan uitvoeren.

WIE GRAAG HET VOLLEDIGE PROGRAMMA LEEST, KAN HIERVOOR TERECHT OP ONZE WEBSITE:

LAAKDAL.CDENV.BE

