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Beste Laakdaller,

Stilaan naderen we het 
einde van het jaar, ook 
het einde van het eerste 
jaar in deze legislatuur. 
We hebben met CD&V 
veel tijd besteed aan 
het voorbereiden van 
het beleid dat we in de volgende 5 jaar willen 
voeren. Uiteraard gaan we hiervoor uit van 
ons bestuursakkoord en houden we rekening 
met de financiële mogelijkheden van onze 
gemeente. 

De laatste maanden hebben we via de media 
regelmatig gehoord dat de gemeenten moeten 
besparen en ingrijpende maatregelen moeten 
treffen om hun financieel huishouden op een 
gezond peil te  krijgen en te houden. 
Voor Laakdal is dit niet anders.

Het meerjarenplan 2014-2019 zal ter 
goedkeuring in de gemeenteraad van december 
worden voorgelegd.
Welke basiswaarden zijn voor ons hierbij 
belangrijk? 
• We moeten keuzes maken en dus prioriteiten 

stellen. 
• Alles kunnen en willen doen is niet mogelijk.
• We moeten zoals elk gezin een gezond 

financieel beleid voeren met een goede en 
efficiënte dienstverlening en gericht op de 
toekomst. Voor de investeringen wordt er 
maximaal beroep gedaan op subsidies.

• Belangrijk uitgangspuntpunt bij de 
 opmaak van het meerjarenplan is het 
 gelijkheidsprincipe: “iedereen inbegrepen”.
• We willen samen zorgen voor een Laakdal 

waar het goed is om te wonen, te werken en 
te leven. We rekenen op het begrip en 

 de medewerking van elke inwoner om mee 
 te werken aan dit Laakdal, want 
 “JIJ BENT LAAKDAL”.
• We willen beleid voeren in samenspraak en 

overleg met alle geledingen.

Dit realiseren is niet steeds gemakkelijk. CD&V 
heeft bewust gekozen om deze weg op te gaan 
en zal alle gelegenheden benutten om dit waar 
te maken.

Wens je direct betrokken te worden bij de 
beleidsvoorbereiding, kom dan mee onze 
rangen versterken . Neem contact op met één 
van onze mandatarissen, bestuursleden of via 
de website www.laakdal.cdenv.be

Tine Gielis, burgemeester:  “Na heel wat overleg en rekenwerk 
hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om het 
containerpark in Veerle te sluiten. 
We vinden het heel jammer dat we vanaf juli 2014 deze 
diensten niet meer kunnen aanbieden op deze plek. 
Maar het huidige containerpark is niet geschikt om aan de 
toekomstige noden van een modern containerpark te kunnen 
voldoen. De huidige oppervlakte is te beperkt en 
vergunningstechnisch is het niet mogelijk om deze locatie uit te 
breiden. We hebben dan ook beslist om verder in te zetten op de 
uitbouw van het intergemeentelijk recyclagepark te Meerhout. 
Ondertussen zijn er al heel wat maatregelen genomen om de 
dienstverlening in Meerhout te verbeteren. Zo wordt het 
containerpark aangepast om een vlottere 
doorstroming en verwerking mogelijk te maken en komt er een 
extra weegbrug en een aanpassing van de software.”

Sluiting CP Veerle

Kris Goos, gemeenteraadslid en voorzitter commissie 
openbare werken: “Na een eerste analyse van het Laakdalse 
afvalbeleid werd mij al heel snel duidelijk dat er heel wat 
algemene middelen gebruikt worden om het ophalen van 
het restafval te bekostigen. Met de inkomsten die de 
gemeente ontvangt van de verkoop van de grijze 
vuilniszakken wordt slechts een fractie van het hele 
kostenplaatje gedekt. We beseften dan ook al snel dat dit 
soort afvalbeleid niet langer houdbaar is. In plaats van 
steeds maar weer uit de algemene middelen te putten om 
het afvalbeleid te bekostigen, hebben we beslist om meer 
kostendekkend te gaan werken en een meer eerlijk principe 
toe te passen: dat van de vervuiler betaalt. En dit via het 
DIFTAR-systeem. Reeds 21 
Kempense gemeenten passen 
dit systeem al toe en in al 
deze gemeentes is het 
restafval gedaald. Ik ben er van 
overtuigd dat ook in Laakdal 
de afvalberg een stuk kleiner 
zal worden dankzij het 
DIFTAR-systeem. Zo werken 
we toch allemaal een beetje 
aan een duurzamere 
toekomst voor onze kinderen?

Invoering DIFTAR
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containerpark Veerle

Kris en Tine



Het DIFTAR-systeem is asociaal
Dit klopt niet! Het gemeentebestuur houdt rekening met personen of gezinnen die onvermijdelijk meer afval produceren. Zo 
zullen gezinnen met jonge kinderen en personen met medische problemen een extra toelage krijgen. Ook verenigingen zullen 
beroep kunnen doen op een extra toelage.

Het DIFTAR-systeem zal voor meer sluikstort en zwerfvuil zorgen
Dit klopt niet! Een rondvraag bij de gemeentes waar DIFTAR al wordt toegepast, leert ons dat er geen toename van sluikstort en 
zwerfvuil gemeten is na de invoering van DIFTAR. De dingen die gesluikstort worden of als zwerfvuil gevonden worden, behoren 
meestal tot de fracties die gratis naar het recyclagepark gebracht kunnen worden zoals metaal, autobanden, glas, 
huishoudtoestellen, …

Het DIFTAR-systeem is veel duurder
Het klopt dat de meeste gezinnen wat meer zullen moeten betalen voor hun afvalophaling. Het totale kostenplaatje rond 
afvalophaling en –verwijdering kostte de gemeente jaarlijks meer dan 1,2 miljoen euro. Minder dan de helft hiervan werd 
gefinancierd met inkomsten die de gemeente inde van de verkoop van de grijze huisvuilzakken. De rest werd door het 
gemeentebestuur bijgepast met geld uit de algemene middelen. Het is dus niet door de invoering van DIFTAR, maar door de 
beslissing om de afvalophaling meer kostendekkend te maken dat de afvalophaling duurder wordt. Het DIFTAR-systeem zal er 
wel voor zorgen dat de personen die afval voorkomen en goed sorteren een lagere factuur zullen ontvangen.

Wil jij ook jouw mening kwijt over DIFTAR? Vul dan snel onze enquête in op onze website: www.laakdal.cdenv.be en wie weet 
win jij wel een waardebon: “Laakdal schenkt” ter waarde van 10 euro.

Fabeltjes DIFTAR ontkracht

Het OCMW is van start gegaan met een peuterspeelpunt. Elke 
donderdagvoormiddag zijn hier alle baby’s en peuters die nog niet 
naar school gaan samen met hun ouders welkom! 
Raf Moons, voorzitter OCMW: “Ik ben heel blij met dit initiatief. Het 
maakt de stap naar de kleuterklas voor de kinderen makkelijker en 
bovendien is het ook een uitgelezen kans voor de ouders: Zij 
kunnen in het speelpunt gewoon even op adem komen of 
contacten leggen met andere ouders. Ook kunnen zij opvoedings-
advies aan de begeleiders van het peuterspeelpunt vragen.”

➡  Peuterspeelpunt Spelenderwijs, Kinderclub Groot-Vorst 
 (Vogelzang 24), elke donderdag van 9u tot 11u30, 
 vooraf inschrijven is niet nodig.

Peuterspeelpunt 
Spelenderwijs

Tine Gielis, burgemeester: “Op maandag 7 oktober 
had ik het genoegen om Sam Mondelaers tot er-
eburger van Laakdal uit te roepen. Een titel die hij 
meer dan waard is. Als bezieler van het klompen-
museum en het klompenbelevingspad heeft hij 
Laakdal op de toeristische kaart gezet. Jaarlijks 
ontvangt het klompenmuseum ondertussen een 
10.000 bezoekers waardoor ook onze toekomstige 
generaties de ambacht van het klompen maken 
nooit zullen vergeten. Bij deze dan ook nog eens 
een dikke merci aan Sam en aan alle Laakdallers 
die hun steentje bijdragen om onze Laakdalse 
klompengeschiedenis in ere te houden.”

Sam Mondelaers 
uitgeroepen tot 

erebuger
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Sam Mondelaers ontvangt zijn ereburgerschap

Raf in het peuterspeelpunt



Mia De Jong, OCMW-raadslid: “Goed nieuws voor Eindhout! Kortelings zullen de kruispunten Oude Tramlijn/
Sint-Lambertusstraat, Plein/Ham-Molenstraat en Steenweg op Veerle/Oude Veerlebaan-Goorstraat aangepakt worden. 
Deze aanpassingen zullen de doortocht door Eindhout een pak veiliger maken. Na de haagjes tussen rijweg en fietspad 
en de verkeersremmers op de bruggen over de Laak zullen ook deze maatregelen tot trager verkeer moeten leiden”

gebouwd worden. Het achterliggende stuk zal 
geïntegreerd worden in het bestaande parkje zodat 
dit parkje kan uitgebreid worden tot een groene long 
en een rustplaats tussen de woningen.”

Stein Voet, voor-
zitter Jong CD&V: 
“ De gemeente 
kocht een oude 
woning aan in de 
Bloemekeswijk. 
De woning zal 
worden gesloopt. 
Het gedeelte dat 
grenst aan de 
uitgeruste weg 
zal terug verkocht 
worden zodat er 
een woning kan

Stem van Eindhout

Stem van Groot-Vorst

Stef Engelen, bestuurslid: 
“De verkeerssituatie in de 
Smissestraat is ronduit 
gevaarlijk. Ik ben dan ook 
blij te kunnen melden dat 
in samenspraak met de 
lokale handelaars een 
reorganisatie van het 
parkeren is uitgewerkt. 
Er zal een proefopstelling 
geïnstalleerd worden zowel 
in de Smissestraat als in de 
Houthoek. Deze proefop-
stelling houdt in dat er 
parkeerplaatsen via 
belijning op het wegdek 
zullen aangebracht worden. 
Er mag dan nog enkel in de 
daarvoor voorziene 
parkeerplaatsen geparkeerd 
worden. Na die periode zal 

de proefopstelling geëvalueerd worden. Hopelijk volgt een 
positieve evaluatie zodat we voortaan met een gerust hart 
op en af de Smissestraat kunnen rijden.”

Daniëlle Reynders, bestuurslid: “Vanaf 2014 zal het oud gemeentehuis in Groot-Vorst volledig terug in gebruik 
genomen worden. Het wijkkantoor van de politie blijft gehuisvest op de gelijkvloers. In de raadzaal op de eerste 

verdieping zal terug kunnen worden getrouwd en de heemkundige kring is reeds verhuisd naar de zolder. Dit maakt 
dat het oud gemeentehuis in Eindhout en de pastorij in Groot-Vorst leeg komen te staan en verkocht of verhuurd 

zullen worden. Een knop op de portemonnaie om onderhouds-, exploitatie- en verwarmingskosten te drukken.”
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Mia op het kruispunt Oude Tramlijn/Sint-Lambertusstraat

Stein in de Bloemekeswijk

Daniëlle voor het oud gemeentehuis



Ils Van Hove, schepen: “ Er wordt werk gemaakt van de dorpskernversterking voor 
Klein-Vorst. Kleine Landeigendom is volop bezig met het opmaken van de plannen 
voor Capellebeemden. In totaal zullen er 50 à 60 woningen gerealiseerd worden 
(een mix van huur-en koopwoonentiteiten). Daarnaast wordt er winkel- en 
ontmoetingsruimte voorzien. De gemeente zal na de realisatie de ontmoetings-
ruimte in eigen beheer nemen. Hierbij verliezen we de nood aan parkeergelegenheid 
niet uit het oog. In 2014 
zullen we hieromtrent 
nog een informatie-
vergadering organiseren.”

Gerda Broeckx, schepen: “Ook het restauratie-
dossier van de pastorij wordt kortelings afgerond. 

In de plannen is voorzien om het gelijkvloers om te 
bouwen tot een CADO (collectieve autonome 

dagopvang voor senioren) en de 1ste verdieping tot 
2 studio’s. Het schoolgebouwtje zal ook 

gerenoveerd worden en in zijn oorspronkelijke 
staat (klasje + bakoven) hersteld worden.”

Stem van Klein-Vorst

Bob Nijsmans, 
gemeenteraadslid: 
 “De verkeersdrukte in 
het centrum blijft een 
heet hangijzer. Het zwaar 
vrachtverkeer zou 
aanzienlijk afnemen als 
er een ontsluiting van de 
Nikelaan op de E313 zou 
komen. Jammer genoeg 
kunnen we deze beslissing 
niet alleen nemen maar 
zijn we afhankelijk van 
enkele hogere instanties. 
Minister-president Kris Peeters heeft bij zijn 
bezoek aan Nike wel benadrukt dat hij mee werk 
zal maken van een snelle realisatie van de ontsluiting.”

Katja Janssens, ondervoorzitster: “Sinds enkele jaren is de Vloed 
uitgegroeid tot een heus sportcomplex. Met als gevolg dat er ook 
steeds meer verkeer door deze kleine straatjes moet manoeuvreren. 
Nu ook het nieuwe chirolokaal aan de Vloed gevestigd is, drongen zich 
enkele maatregelen op om de verkeersveiligheid te verhogen. Er is 
bijkomende verlichting geplaatst en éénrichtingsverkeer ingesteld.
Ook is sinds enkele weken het fietspad ter hoogte van Huize Eeckhout 
hersteld. Door een verzakking kwam het fietspad bij regenweer steeds 
onder water te staan. Ferm dat het bestuur een beetje druk 
uitgeoefend heeft bij AWV om dit prioritair te behandelen.”
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Ils

Gerda voor de pastorij

Bob

Katja bij het pas herstelde fietspad



Liesbeth Wouters, gemeenteraadslid: 
“Om de veiligheid van fietsers te garanderen, worden er in de 
Lakstraat paaltjes geplaatst tussen rijweg en fietspad. 
Dit zal in eerste instantie om een proefopstelling gaan die 
we evalueren” 

Kim Kempenaers, OCMW-raadslid: Op vraag van vele ouders 
om dit door te trekken naar de Zandstraat, besliste het 
schepencollege om ter hoogte van ’t Schanske en doorheen 
de ganse Zandstraat snelheidsremmende maatregelen te 
nemen.”

Stem van Veerle-Heide

Johan Geeraerts (Gérar), gemeenteraadslid en fractieleider: 
“Op 25 oktober gingen de deuren open van de nieuwe 
vergaderaccommodatie op de Vinea-site. 
De zaal kreeg gezien de vroegere wijnteelt in Veerle de 
toepasselijke naam Druivenrank. Ik ben blij dat men niet 
gewacht heeft op de hele realisatie van de Vinea-site om dit 
deel al te renoveren. Zo kunnen tal van verenigingen nu al 
terecht in het dorp van Veerle.”

Josée Lambrechts, OCMW-raadslid: 
“ Ik ben blij dat de gemeenteraad 
beslist heeft om een 
snelheidsbeperking tot 50km/uur in 
te voeren op de ventweg die aftakt 
van de Grote Steenweg. Dit zal de 
verkeersveiligheid in Varendonk 
alleen maar ten goede komen. Daar 
bovenop zullen de aansluitingen 
met de Grote Steenweg voorzien 
worden van een grotere 
verdrijfstrook zodat geparkeerde 
wagens niet langer nog het zicht 
kunnen belemmeren.”

Stem van Veerle

Mama van Stein en strijkverantwoordelijke:  
“ Sinds enkele weken hebben we een eigen 

Oxfam wereldwinkel in onze kleine gemeente. 
Deze is in hetzelfde pand als de kringwinkel 

gevestigd. Ook het poetsbureau en de 
strijkwinkel zullen op 1 december naar daar 
verhuizen. Het stemt me blij dat het bestuur 

zulke sociale tewerkstellingsinitiatieven 
ondersteunt.”
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Gérar en Kurt

Josée

Kringwinkel en Oxfam wereldwinkel

Kim en Liesbeth



Nieuwjaarsreceptie 
op 19/01
Felix Vanbel, partijvoorzitter: “Stilletjes aan loopt 
2013 op zijn einde. Hoog tijd dus om al plannen te 
maken voor 2014. Ik nodig iedereen uit om samen 
met ons het nieuwe jaar feestelijk in te zetten 
op zondag 19 januari! Ook Ivo Belet, Europees 
parlementslid  en Griet Smaers, meter van onze 
afdeling en Vlaams parlementslid zullen van de 
partij zijn! De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan in 
zaal De Lambeir, Eindhout. Uitnodigingen 
hiervoor volgen nog.

Wattetedoen?

Mosselfeest op 9/02
Geen zin om te koken? Laat je verwennen op ons jaarlijks 
mosselfeest. Afspraak op zondag 9 februari tussen 11u30 en 15u 
in de vrije basisschool van Klein-Vorst. Inschrijven kan via onze 
website www.laakdal.cdenv.be of via ieder van onze bestuursleden.

Ladies Night V&M  
op 8/03
Katrien Eyckmans, voorzitster V&M: “Ook in 2014 willen we 
de internationale vrouwendag niet zomaar aan ons laten 
voor-bijgaan. We nodigen alle Laakdalse vrouwen uit voor een 
swingende avond op zaterdag 8 maart. We zetten de avond in 
met een heus swingpaleis! Er komen enkele special acts 
optreden en vanaf 22u30 zijn ook mannen welkom om mee 
tot in de vroege uurtjes te feesten. Inkomkaarten zijn te 
verkrijgen bij Maria Meeus, Katja Janssens, Chris Vervecken, 
Katrien Eyckmans en Mia Van Hirtum. Kostprijs: 6€ in voor-
verkoop / 8€ ter plaatse

Met de bus naar het 
Schlagerfestival op 28/03
Gerda Broeckx, schepen van cultuur die reeds een zitje op de bus 
naar het Schlagerfestival gereserveerd heeft: “Wat leuk dat er al zo 
veel respons is gekomen op het initiatief van jong CD&V om met 
zijn allen naar het Schlagerfestival te gaan. Er is ondertussen al een 
2de bus ingelegd. Hiervoor zijn nog enkele kaarten beschibkaar. Je 
kan deze bestellen via onze website www.laakdal.cdenv.be. Kost-
prijs bedraagt 44eur: inkomkaart en busvervoer zijn inbegrepen.”
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Vooraf inschrijven via www.laakdal.cdenv.be 
Basisschool Klein-Vorst

v.u.: Jos De Wachter - Waversebaan 220 - 3050 Oud-Heverlee

Zondag 9 februari 2014 

Laakdal

CD&V Mosselfeest

www.laakdal.cdenv.be



Infoavond
Diefstalpreventie

vanaf 20u                                                               

zaal Druivenrank (vinea)

donderdag 28 november 2013

Laakdal

Programma: 
20u: verwelkoming door jongerenvoorzitter 

Stein Voet 
20u15: Politie-inspecteur Jos Delarbre geeft han-

dige tips en tricks 
vanaf 22u: praatcafé

v.u. stein voet, venstraat 5, 2430 laakdal

Stein Voet, jongerenvoorzitter:
“Kom op donderdag 28 november luisteren naar 
de tips en tricks van politie-inspecteur Jos Delarbre 
en maak ook jouw woning inbraakveilig. De 
infoavond gaat door in nieuwe zaal Druivenrank 
(Veerledorp 13, 2431 Laakdal) en inkom is gratis.

Infoavond diefstalpreventie 
op 28/11


