
Mensen worden pas echt gelukkig in 
een omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwerking 
met de hogere overheden. En omgekeerd!

Zo zagen we in Laakdal o.a. het nieuwe 
fietspad Langedijk-Oude Vorstseweg, de 
ontmoetingszaal Druivenrank, de chirolo-
kalen in Klein-Vorst en de uitbreiding van 

dagcentrum Vogelzang. Deze projecten 
kwamen tot stand dankzij de samenwer-
king met het provinciale, het Vlaamse, het 
Belgische, ja zelfs met het Europese ni-
veau. Zonder die samenwerking zou onze 
gemeente er niet zo fraai uitzien!

Denk daar aan als u een weloverwogen 
stem wil uitbrengen op 25 mei. Een stem 
voor CD&V is het verschil maken in uw 
buurt.

Onze burgemeester Tine Gielis kent u. 

Maar maakte u al kennis met Ils Van Hove? 
Ils is onze schepen van financiën, jeugd en 
evenementen en zal op 25 mei terug te 
vinden zijn als 6de opvolger op de lijst voor 
de Kamer.  Zij wil ijveren voor een betere 
gezinsondersteuning zodat werk en gezin 
beter gecombineerd kunnen worden en 
wil werk maken van een beter woonbe-
leid zodat ook jonge mensen de dag van 
vandaag een betaalbare woning kunnen 
vinden.
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Samen onze verenigingen versterken
V.l.n.r.: gemeenteraadslid Johan Geeraerts, onze kandidate voor 25 
mei Ils Van Hove, gemeenteraadslid Liesbeth Wouters

Mede door het Europees fonds voor plat-
telandsontwikkeling en door subsidies van 
de provincie Antwerpen en Vlaanderen werd 
het mogelijk om de oude gemeenteschool 
te renoveren tot de multifunctionele ont-
moetingsplaats die zaal Druivenrank de dag 
van vandaag is. Door het oorspronkelijke 
gevelzicht te behouden, kon het gebouw het 
dorpsgezicht van Veerle blijven. Zaal Drui-
venrank is een praktische feestzaal gewor-
den waar tal van verenigingen vergaderen en 
waar babyborrels en andere kleine feesten 
gehouden worden.

Zaal Druivenrank
Waar verenigingen en mensen 

elkaar ontmoeten

CD&V is de enige partij met een sterke 
nationale én lokale verankering. Omdat we 
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we 
samen aan het Vlaanderen waarin we graag 
willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan 
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan 
we tot de actie over en werken we samen 
op verschillende beleidsniveaus. Door de 

zaken samen aan te pakken, samen creatief 
te zijn en samen te ondernemen blijken we 
tot grote daden in staat: projecten en rea-
lisaties waar we allemaal goed gezind van 
worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente 
een zorg ter harte neemt moet de regering 
dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid 

verdeelt de beschikbare middelen opdat een 
duurzaam sociaal-economisch beleid onze 
welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor 
de toekomst veilig kan stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaal-
bare voorzieningen voor iedereen die daar 
nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind 
je daar voorbeelden van.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

Dit fietspad werd voor 80% gesubsidieerd 
door provincie Antwerpen en Vlaanderen. 
Met deze realisatie is de cirkel rond in Laak-
dal: Alle dorpskernen zijn nu door een vrij-
liggend fietspad met elkaar verbonden. Een 
must voor de veiligheid van onze fietsende 
inwoners.

Fietspad Langedijk-
Oude Vorstseweg
Veilig fietsen in Laakdal

Samen voor veiligere dorpskernen
V.l.n.r.: OCMW-raadslid Mia De Jong, onze kandidate voor 25 mei Ils Van Hove
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Met subsidies van het VIPA (Vlaams Infra-
structuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheid) is het dagcentrum Vogel-
zang uitgebreid. Dit was nodig want het 
dagcentrum was sinds zijn opstart te klein 
geworden voor de 50 gasten die er dagelijks 
worden opgevangen.  De uitbreiding zorgde 
voor een nieuw atelier en extra berg- en 
leefruimte. Het bestaande gebouw werd 
waar nodig gerenoveerd.

Uitbreiding 
dagcentrum 
Vogelzang

Chiro Klein-Vorst kon niet enkel rekenen 
op steun van de gemeente voor het bou-
wen van hun nieuwe lokalen, maar kreeg 
van Toerisme Vlaanderen een bedrag van 
160.000€. Die subsidiëring is er gekomen 
omdat de nieuwe lokalen niet enkel jeugd-
bewegingslokalen zijn, maar ook een jeugd-
verblijfplaats is. Het gebouw kan verhuurd 
worden aan jeugdgroepen voor weekends en 
kampen. Het is bovendien helemaal op maat 
gemaakt voor mensen met een beperking.

Chirolokalen 
Klein-Vorst

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Sterke samenwerking, het kan!
V.l.n.r.: OCMW-raadslid Josée Lambrechts, onze kandidate voor 25 mei Ils Van Hove

Sterkere kansen, sterkere jeugd
V.l.n.r.: onze kandidate voor 25 mei Ils Van Hove, haar dochter Claire-Marie



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER BERINGEN

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Mede door het Europees fonds voor platte-
landsontwikkeling en door subsidies van de 
provincie Antwerpen en Vlaanderen werd 
het mogelijk om de oude gemeenteschool 
te renoveren tot de multifunctionele ont-
moetingsplaats die zaal Druivenrank de dag 
van vandaag is.

Dit fietspad werd voor 80% gesubsidieerd 
door provincie Antwerpen en Vlaanderen.

Met subsidies van het VIPA (Vlaams Infra-
structuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheid) is het dagcentrum Vogel-
zang uitgebreid. 
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