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Vanuit de gedachte: ‘Samen pakken
we de toekomst vast’, bouwt CD&V
Laakdal steeds verder aan de uitwerking van het bestuursakkoord en een
mooie toekomst voor onze gemeente.
Doorheen dit nummer tonen wij
jullie graag een aantal actuele, belangrijke realisaties. Geef je graag

mee vorm aan dit beleid? Neem dan
contact op met één van onze mandatarissen, bestuursleden of via de
website www.laakdal.cdenv.be. Want
ook in 2015 luisteren wij met alle
plezier naar jullie, zodat we met z’n
allen kunnen vooruit gaan in plaats
van stilstaan.

Ik wens jullie alvast een gelukkig
eindejaar toe en een
gezond en vreugdevol
2015.
Felix Vanbel
Voorzitter CD&V
Laakdal

Laakdal financieel wel een gezonde gemeente
De gemeente Laakdal heeft, in
tegenstelling tot wat enkelen beweren, geen financiële problemen.
Onze meerjarenplanning werd zelfs
goedgekeurd door het binnenlands
bestuur zonder opmerkingen. Ils Van

Hove (schepen van financiën) licht
toe: “De meerjarenplanning vertoont
in 2017 en 2018 licht negatieve cijfers.
Dit is te wijten aan leningen die wij
in 2016 en 2017 zullen opnemen voor
diverse investeringen die gepland

staan. In 2019 eindigen wij opnieuw
op een positief saldo, net zoals de
wet ons voorschrijft. Vele investeringen zullen op termijn zelfs financiële
besparingen opleveren. Deze zal je
echter pas zien na 2019.”

Is een nieuw gemeentehuis
nu echt wel nodig?

Toekomstvisie
kerkhoven

Het antwoord is simpel, ja. Het huidige
administratief centrum is op. Bovendien worden OCMW en gemeente verondersteld om samen te smelten. In
samenspraak met de ambtenaren werd
de toekomstvisie van deze geïntegreerde werking op papier gezet. Dit is de
basis voor het ontwerp van het nieuwe
gemeentehuis dat gekoppeld wordt aan
het huidige sociaal huis.

“Als gemeentebestuur willen wij de
nabestaanden op een serene manier
tot rust laten komen bij hun dierbare
overledenen. Daarom streven wij naar
uniforme, toegankelijke en aantrekkelijke kerkhoven en bouwen wij verder
aan een toekomstvisie”, aldus Gerda
Broeckx, schepen voor begraafplaatsen.
In Groot-Vorst zal het kerkhof eerst
aangepakt worden als pilootproject,
daarna volgen de andere Laakdalse
kerkhoven.

Kostprijs: € 6,5 miljoen .
Wat houdt dit in?
• Gebouw voor gemeentelijke diensten,
OCMW, bibliotheek, buitenschoolse

kinderopvang, wijkkantoor politie en
Bpost
• Realisatie van plein tussen nieuw en
oud gemeentehuis met ruime parkeergelegenheid, bushalte en 2-richtingsrijbaan aan één kant van het
plein
• Duurzame troeven
• Eén ontvangstruimte
Geïnteresseerd in deze plannen? Hou
zeker het gemeentelijk informatieblad
in de gaten want hierin verschijnt de
uitnodiging voor de informatievergadering!

Veerle-Heide,
kerkdorp met een
rioleringsproject
Pidpa zal op Veerle-Heide een rioleringsproject uitvoeren. De gemeente
zal naar aanleiding hiervan het wegdek
aanpakken en tegelijkertijd de gevaarlijke punten hervormen om het snelheidsprobleem de kop in te drukken.
De voorbije maanden werden reeds
een aantal ingrepen doorgevoerd die
de verkeersveiligheid in Veerle-Heide
ten goede moeten komen. Zo werd een
voetpad aangelegd, tussen het Buurthuis
4

en de schoolpoort, wat weldra wordt
doorgetrokken over de parking van het
Buurthuis. De beveiliging met witte
katafootpaaltjes moet de ouders van de
schoolgaande kinderen aanmoedigen
om te parkeren op de parking van het
Buurthuis. Het gemeentebestuur wil
zo het wildparkeren in de Witte Hoeve
beperken, wat dan weer veiliger is voor
de schoolgaande fietsers en voetgangers.

Nieuw gemeente
raadslid Jan Catry
Op 23 september 2014 legde Jan Catry
de eed af als nieuw gemeenteraadslid
voor CD&V-LVA Laakdal. Hij volgt
Kris Goos op, die eerder ontslag nam
omwille van beroepsredenen. Jan Catry
is 51 jaar, getrouwd en heeft 3 zonen
die actief zijn in de Laakdalse jeugdbeweging. In zijn vrije tijd gaat hij zeevissen, maar hij wil ook graag zijn steentje
bijdragen in de maatschappij. Jan Catry:
“Ik fungeer al 23 jaar als vakbondsafgevaardigde in de metaalsector. Ook
als lid van het hoofdbestuur en de
algemene raad, tracht ik de kloof tussen
werknemer en werkgever kleiner te maken. Ik wil mijn horizonten verleggen
en mij, met mijn opgedane ervaring,
inzetten voor onze gemeente.”

Klein-Vorst: een
veilige dorpskern
We trachten de wegbeheerder AWV
(Agentschap van Wegen en Verkeer) te
overtuigen om ter hoogte van de kerk in
Klein-Vorst ingrepen te doen of verkeerslichten te plaatsen. Om na te gaan
hoe dit kruispunt veiliger kan gemaakt
worden, dient er een telling te gebeuren.
Op basis van deze resultaten kan de wegbeheerder beslissen of er daadwerkelijk
ingrepen dienen te gebeuren.

Capellebeemden
De bouwplannen van Capellebeemden (site
Witte School) zijn bijna klaar om aan de
Laakdallers voorgesteld te worden. Door
de bouw van een 10-tal gezinswoningen en
45-tal appartementen, worden er betaalbare
woonfaciliteiten in het centrum gecreëerd.
In de plannen is ook ruimte voor horeca/
handelaars en een ontmoetingsruimte voor
o.a. verenigingen voorzien. Dit project zal
een nieuw elan geven aan het centrum van
Klein-Vorst, mede door het centraal marktplein met ruime parkeergelegenheid.

Meer nieuws hierover kortelings! Hou zeker
het gemeentelijk informatieblad in de gaten.

Bouw buitenschoolse kinderopvang Verkoop oud

gemeentehuis
Eindhout

Begin oktober werd gestart met de bouw van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) aan
de sporthal in Veerle. “Als alles volgens plan verloopt zal de BKO in 2015 hun intrek nemen
in het nieuwe gebouw”, aldus Raf Moons, OCMW-voorzitter. Momenteel kampt de BKO
in Veerle met een plaatstekort. Het nieuwe gebouw zal dienst doen als kinderopvang, maar
kan buiten de opvanguren ook benut worden door de sportdienst en de speelpleinwerking.

Als openbaar bestuur is het onze plicht
om leegstand te bestrijden, ook voor
gemeentelijke gebouwen. Omdat het
oud gemeentehuis in Eindhout geen
dienstverlenende functie meer heeft,
wordt deze site publiek te koop gesteld.
Dankzij de strategische ligging zijn we
ervan overtuigd dat een heringebruikname van dit pand een nieuw elan kan
geven aan het dorpsgezicht van Eindhout. Het gebouw staat op de lijst van
bouwkundig erfgoed. Eventuele speculaties over een mogelijke afbraak en de
bouw van appartementen zijn dan ook
totaal niet aan de orde.

Herstructurering Vinea-site
Het straatbeeld ter hoogte van Vinea is
grondig veranderd. Een eerste stap in
de herstructurering werd gezet met de
opening van ontmoetingsruimte Druivenrank. De tweede fase hield de sloop
van het voormalige café en de achterliggende zaal in. Het vrijgekomen terrein zal
worden ingericht als groene zone en extra
parkeerruimte voor de lokale handelaars
en bezoekers van Druivenrank en school.
Chiro Veerle blijft gebruik maken van de
oude toneelzaal en het speelplein tot hun

nieuwe lokalen achter de sporthal voltooid
zijn. Voor het derde stadium werd een
restauratiedossier van de geklasseerde
pastorij (inclusief pastorijtuin) ingediend
om deze te herbestemmen als horeca. De
tuin wordt opengesteld als park voor voetgangers en fietsers. “We willen van Vinea
en omgeving terug een plaats maken waar
een brede waaier van evenementen en
activiteiten kunnen plaatsvinden. ”, aldus
Tine Gielis, burgemeester/schepen van
Dorpskernvernieuwing.
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Activiteiten

NIEUWJAARSRECEPTIE I
18/01/2015 I 10u I Zaal Drui
venrank te Veerle
Wij nodigen iedereen uit om 2015
samen met ons feestelijk in te zetten en
plannen te maken voor de toekomst.
Ook Wouter Beke, Servais Verherstraeten, Peter Bellens en Kathleen Helsen
zullen van de partij zijn! De uitnodigingen volgen spoedig. Hopelijk klink jij
met ons mee op het nieuwe jaar?
MOSSELFEEST I 08/02/2015 I
11u30 – 15u I Vrije Basisschool
Klein-Vorst
Kaarten van het CD&V Mosselfeest

zijn te koop bij onze burgemeester en
schepenen, onze raadsleden en bij de
bestuursleden. Er kan ook online ingeschreven worden via een formulier op
de website www.laakdal.cdenv.be

LADIES NIGHT I 05/03/2015 I
19u I LITC Nike
Naar goede gewoonte verwent Vrouw
en Maatschappij de Laakdalse dames
op de internationale vrouwendag.
Om 19u30 starten de workshops, elk
kwartier wordt er doorgeschoven. De
workshops zijn opgebouwd rond 4
thema’s: bewegen, kleding & make-up,
welzijn en decoratie.
ONTMOET HERMAN VAN
ROMPUY I 13/03/2015 I 20u I
Buurthuis te Veerle-Heide
Op 13 maart 2015, maakt Herman Van
Rompuy een tussenstop in onze lande-

lijke gemeente. De man die meer dan
4 jaar aan het hoofd van de Europese
Raad van regeringsleiders stond, gaat
met ons in dialoog over het belang van
Europa voor ons en over de werking en
toekomst ervan. Meer info volgt.
SCHLAGERFESTIVAL I
27/03/2015
Op algemeen verzoek zal JongCD&V
ook in 2015 bussen inleggen naar het
Schlagerfestival in Hasselt. Verzeker
snel jouw zitje, want de plaatsen zijn
gegeerd. De deelnameprijs bedraag: 45
euro. In de kostprijs is alles inbegrepen: ticket, servicekosten, vervoer heen
en terug. Aarzel niet, en schrijf je in
voor deze onvergetelijke avond!
MET DE CD&V-PLOEG IN DE
KROEG I april 2015
Altijd al eens in dialoog willen gaan met
de mandatarissen van CD&V Laakdal?
Dat kan! Van 20 tot en met 24 april
2015 geeft onze CD&V-ploeg meer
tekst en uitleg bij het Laakdals beleid.
Per deelgemeente strijken ze neer in een
plaatselijk café. Wil je weten op welke
dag wij jouw dorp bezoeken? Hou dan
zeker de website www.laakdal.cdenv.be
in de gaten, want hier houden wij jou
op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
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INFOMOMENT REGEERAK
KOORD I 08/01/2015 I 20u I
Zaal Kloosterhof te Eindhout
Hoe zal in de toekomst uw pensioen
eruit zien? Gaat u nog een woning kunnen bouwen of verbouwen? De afgelopen weken en maanden werd het beleid
voor de komende jaren in ons land en
Vlaanderen uitgetekend. Wij nodigen
u graag uit voor een infomoment met
kamerlid Griet Smaers.

