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Website CD&V 
Laakdal in een 
nieuw kleedje!

CD&V Laakdal verjongt… en dat 
zie je! CD&V Laakdal beweegt 
zich nu ook online. Het gemeente-
nieuws heet van de naald, actuele 
collegebeslissingen, fotoverslagen 
van CD&V-activiteiten, aankondi-
gingen in een online agenda. Onze 
nieuwe site is brandend actueel! 

Communicatie met de Laakdaller 
dragen we hoog in het vaandel. 
Nieuw zijn hierbij onze nieuws-
brieven. Hiermee willen we iedere 
burger op de hoogte brengen over 
zijn of  haar favoriete thema’s. Bij 
je inschrijving kan je aanduiden 
rond welke thema’s je het recentste 
nieuws wil ontvangen in je mailbox.
Laakdal.cdenv.be is een bezoekje 
meer dan waard en je zal merken… 
bij CD&V beweegt er wat!

Jongerenvoorzitter 
Stein Voet aan het woord

Sinds 2008 is Stein Voet de voorzitter van Jong CD&V 
Laakdal. Hij zorgde voor een frisse wind in de werking van 
CD&V Laakdal. De redactie van CD&V voelde hem aan de 
tand.
Een interview, hier op pagina 4!

Welke buurt wordt deze zomer éxtra gezellig?
Een gezellige zomeravond brengt 
mensen buiten. Een zitbank in de 
buurt maakt het nog gezelliger. Jong 
CD&V/N-VA vindt het jammer 
dat weinig buurten over een zitbank 
beschikken. Daar willen we iets 
aan doen! Wil ook jouw buurt een 

zitbank die mensen samenbrengt? 
Jong CD&V/N-VA geeft er een 
weg! Wie deze zitbank wil win-
nen, stuurt een foto van de plaats 
in jouw buurt waar deze bank 
moet komen. De buurt die voor de 
leukste foto zorgt, krijgt dit meubel 

cadeau. Stuur je foto voor 15 juli 
naar steinvoet@skynet.be of  steek 
je foto in de brievenbus van onze 
jongerenvoorzitter: Huisbroekstraat 
1, 2430 Laakdal
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Jongerenvoorzitter 
Stein Voet aan het woord

- Hoe zie jij de toekomst van 
Jong CD&V Laakdal?
Jong CD&V zorgt voor een frisse 
wind binnen de Laakdalse gemeen-
tepolitiek. En die frisse wind is 
nodig. We durven wel eens tegen 
schenen schoppen. Ook dat hoort 
bij onze rol! Wat niet goed is, kaar-
ten we aan. We hopen met onze 
frisse, jeugdige ideeën de sleur uit de 
Laakdalse politiek te krijgen.

- Wat wil je nog realiseren 
met je jongerengroep?
Op korte tijd bestaat Jong CD&V 
uit een enthousiaste en dynamische 
groep jongeren. We werken volop 
aan onze visie over Laakdal 2020. 
Een gemeente waarin het voor jong 
en oud tof  is om te wonen, waar 
voldoende werkgelegenheid en ont-
spanningsruimte is. Als jongeren-
voorzitter wil ik ervoor zorgen dat 
de jeugd en de jonge gezinnen zich 
thuis voelen in Laakdal. Ik zal mij 

dan ook volop inzetten 
voor een beter sociaal, 

cultureel en jeugdbeleid. 
Er zijn ongetwijfeld nog 

jongeren die zich hiervoor 
willen engageren. Zij mogen 

zich steeds melden!

- Waarom heb je voor CD&V 
gekozen?
Omdat CD&V het beste maat-
schappijideaal voor ogen heeft. Een 
CD&V’er is ervan overtuigd dat 
je niet gelukkig wordt door alleen 
maar te denken aan jezelf. Voor 
CD&V staat de verbondenheid 
tussen mensen centraal. Gelukkig 
word je door verantwoordelijkheid 
op te nemen en te investeren in je 
relaties met anderen. En dat begint 
bij je gezin. Vandaar ook dat CD&V 
de gezinspartij bij uitstek is. Laak-
dal is bovendien anders dan andere 
gemeenten door zijn drie aparte 
deeldorpen die samen het geheel 
vormen. ‘Samen’ is de basis van 
onze landelijke, mooie gemeente. 
Samen moeten we werk maken van 
een rustige, aangename gemeente 
waar het leuk en aantrekkelijk is om 
wonen. Jongeren, senioren, gezin-
nen en verenigingen moeten zich 
hier thuis voelen. Hier wil ik met 
de ganse Jong CD&V-werking voor 
gaan.

- Mocht jij één dag burge-
meester van Laakdal zijn, wat 
zou je dan willen verwezen-
lijkt zien?
Een dag in de politiek is te weinig 

om grote realisaties te verwezen-
lijken. Maar de jarenlange stilstand 
waarmee heel wat dossiers geplaagd 
gaan, wekken ergernis op bij heel 
wat Laakdallers. Ook bij mezelf. Ik 
zou van die dag gebruik maken om 
die slepende dossiers een duwtje in 
de rug te geven. Het zo lang aange-
kondigde fietspad tussen Eindhout 
en Groot-Vorst moest al aan ver-
vanging toe zijn! De levensgevaar-
lijke wegversmallingen moesten al 
lang van de baan zijn! Buiten een 
persnota rond de doorsteek van de 
Nikelaan moest er al véél meer ge-
beurd zijn! Een oplossing naar een 
verkeersveiligere Steenweg op Veer-
le moest jaren geleden reeds onder-
zocht zijn! De bouw van jeugdloka-
len kost de verenigingen handenvol 
geld. Ik wil uitzoeken waarom 
andere gemeentes hun verenigingen 
hierbij financieel kunnen ondersteu-
nen, maar Laakdal dit niet kan! De 
overbezette kinderopvang in Veerle 
is een doorn in het oog. Jammer 
dat de hogere overheid niet meer 
ruimte geeft aan de lokale besturen! 
Waarom fietsen we in Veerle nog 
steeds niet op een fietspad? Waarom 
blijft het centrum van Eindhout er 
zo gevaarlijk bij liggen?...
 
- Hoe zie jij je toekomst bin-
nen CD&V?
Uit de vorige vraag blijkt dat er nog 
heel wat werk is. Ik hoop binnen 
CD&V een rol te kunnen aannemen 
dat ik van de ergernissen uit de vo-
rige vraag werk kan maken! We have 
more than a dream! (lacht)

Sinds 2008 is Stein Voet de 
voorzitter van Jong CD&V 
Laakdal. Hij zorgde voor 
een frisse wind in de wer-
king van CD&V Laakdal. De 
redactie van CD&V voelde 
hem aan de tand.

De plannen om de Nikelaan door te trekken naar het op- en afrittencom-
plex 25 Kwaadmechelen worden concreet.   Hierdoor wordt er heel wat 
(vracht)vervoer afgeleid via deze ontsluiting en wordt de dorpskern van 
Klein-Vorst ontlast.   De aanvang van de werkzaamheden is voorzien in 
2012.  Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de grondverwervingen.

Dorpskern 
Klein-Vorst 

ontlast
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Nieuwe CD&V-fractieleider Raf Moons: 

Samen werken aan een beter Laakdal

Sinds begin dit jaar heeft 
Jules De Peuter de fak-
kel van fractieleider CD&V 
doorgegeven aan Raf 
Moons.  Raf is sinds 2006 
gemeenteraadslid van 
CD&V en geboren en geto-
gen Laakdaller.

- Voor de Laakdallers die Raf 
Moons nog niet kennen: vertel 
eens wat meer over jezelf?
Ik ben net 40 jaar geworden. Samen 
met Cindy heb ik twee schatten van 

dochters: Maud en Mien. Ik werk 
als consulent voor de CM. In mijn 
vrije tijd amuseer ik mij als muzikant 
bij de fanfare en als ondervoorzitter 
van de vzw  People on stage.

- Wanneer en waarom werd 
je gebeten door de politieke 
microbe?
Toen mijn moeder in de gemeente-
raad zat werd ik voor de eerste keer 
met  de politieke microbe gecon-
fronteerd. Het leek me toen plezant 
om voor de mensen van Laakdal iets 
te kunnen betekenen.

- Politiek wordt vaak als saai 
bestempeld. Wat maakt het 
net voor jou zo boeiend?
Politiek heeft altijd met mensen te 
maken. Luisteren naar de mensen en 
dan samen datgene realiseren waar 
iedereen zich een beetje in kan terug 
vinden. Dat maakt het zo boeiend.

- Welke beleidsdomeinen 
trekken het meest jouw aan-
dacht?
Het is dikwijls moeilijk kiezen om-
dat het net allemaal zo interessant 
is. Maar als ik het toch moet doen, 

trekken de domeinen waar ik regel-
matig mee in aanraking kom mijn 
aandacht.  Als muzikant kies ik in de 
eerste plaats voor cultuur. Als papa 
van twee dochters  die actief  zijn in 
verschillende Laakdalse sportclubs 
zet ik ook mijn beste beentje voor 
als het over sport gaat.

- Wat zijn voor jou de belang-
rijkste strijdpunten hier in 
Laakdal? 
Ik wil me inzetten voor een gezel-
lig Laakdal. En daar valt veel onder. 
Samen met alle Laakdallers wil ik 
werken aan een samenleving die 
samen leeft, met mensen die elkaar 
kennen, die met elkaar babbelen!

Tot slot: welke boodschap wil 
je onze inwoners nog meege-
ven?

Samen kan je er werk van maken! 
Want samen is super.

Wil je iets kwijt? Laat het ons weten 
op gezellig_laakdal@live .be of  via 
0474/438484. Steeds tot uw dienst.

Werkzaamheden Nieuwe Baan/Lijkstraatje

Er werden afgelopen maand riole-
rings- en wegeniswerken uitgevoerd 
aan een deel van de Nieuwe Baan, 
ook wel het Lijkstraatje genoemd.
Er werd een gescheiden riolerings-
stelsel aangelegd en de weg werd 
voorzien van nieuwe fundering en 
nieuwe asfaltlaag. In totaal gaat het 
om een investering van 162.051€.
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Op 6 mei heeft de Vlaamse Rege-
ring de gunning van het contract 
voor de realisatie van de Noord 
Zuid Kempen (NZK) goedgekeurd. 
De werken zullen vermoedelijk van 
start kunnen gaan midden septem-
ber. Wat houdt dit nu concreet in 
voor Laakdal? Voorafgaand aan de 
realisatie van de Noord Zuid ver-
binding, worden er werkzaamheden 
uitgevoerd om het extra verkeer die 

de werken aan deze verbinding met 
zich mee zullen brengen, vlotter te 
doen verlopen. Deze staan bekend 
onder de noemer: Minder Hinder 
maatregelen.
De eerste fase van de werken in het 
kader van de minder hinder aanpak, 
met onder meer de herinrichting van 
de rotondes op de Ring van Geel,  
kan hopelijk midden juli starten.
 De werken aan het op- en afrit-
tencomplex van Geel Oost slui-
ten hierop aan. De vermoedelijke 
startdatum is oktober 2011. Deze 
werken zullen in het voorjaar van 
2012 afgerond worden .

Eén van de  komende maanden 
zal er een infomoment georgani-
seerd worden voor de inwoners van 
Laakdal en andere belangrijke doel 
– en belangengroepen, zoals on-
dernemers, over het verloop van de 
werken en de minder hinder maat-
regelen. Hou dus zeker en vast het 
gemeentelijk infoblad en de infobor-
den in het oog.

Voor meer informatie over de 
geplande werkzaamheden, kan je 
terecht op de website: www.noord-
zuidkempen.be

Als Gelenaar en Vlaams volksvertegenwoordiger volgt 
Griet Smaers ook de Laakdalse dossiers van zeer na-
bij.  Er wordt op toegekeken dat deze dossiers doorgang 
vinden door heel wat opvolgvergaderingen te organise-
ren.  Knelpunten die voor vertraging kunnen zorgen wor-
den grondig en snel aangepakt.  Met andere woorden, er 
wordt kort op de bal gespeeld ... door de gemeente in 
samenspraak met onze vertegenwoordigers in het Vlaam-
se Parlement.   Hierbij haar antwoord op onze vraag wat 
de stand van zaken is in dossier Noord-Zuidverbinding 
Kempen.

Vinger aan de pols 

Doorbraak in dossier Noord-Zuidverbinding Kempen

Provincie Antwerpen investeert 
476.000 euro in fietspad Langedijk 

en Oude Vorstseweg

Griet Smaers, Vlaams volksvertegen-
woordiger en nationaal ondervoorzitter 
van CD&V

De provincie Antwerpen voorziet 
bijna 476.000 euro subsidies voor de 
aanleg van een fietspad ter hoogte 
van Langedijk en Oude Vorstseweg. 
Dit komt neer op zo’n 40 procent 
van de kosten van het project. Deze 
fietsverbinding zorgt voor een vei-
lige verbinding tussen de woonker-
nen van Vorst en Eindhout. 

Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan de aanleg van een parking aan 
sportterreinen De Vloed in Klein-
Vorst.  Heel wat sportclubs en bin-
nenkort ook de chiro zijn gevestigd 
aan de Vloed. Om de toegankelijk-
heid van de verschillende clubs te 
optimaliseren, wordt er een parking 
aangelegd. 

Burgemeester Tine Gielis en gedeputeerde 
Ludo Helsen

Aanleg parking 
sportterreinen 

De Vloed


