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Samen werken aan
KOKEN IN ‘T ORANJE
een gelukkig nieuw jaar
Feestelijke pompoensoep
Elkaar een gelukkig jaar wensen is
goed. Samen aan een gelukkig jaar
werken is beter.
Overal waar mensen voor elkaar kiezen,
kiezen zij voor een betere samenleving.
Door de zaken aan te pakken, door
creatief te zijn en te ondernemen, blijkt
dat mensen tot grote daden in staat zijn.
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer
initiatieven en organisaties begonnen
ooit als geëngageerde inzet van en voor
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het
verenigingsleven, tot heel Lommel, heel
Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als
het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid
heeft weinig vat op de internationale
economie. Wij willen de mensen dus niet
wijs maken dat we via overheidsingrepen
ons land kunnen isoleren uit de bedreigingen van de buitenwereld. Maar we
willen de mensen wel sociaal-economisch
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn
tegen de grillen van de wereldeconomie.
We willen ook ondernemers en bedrijven
versterken, zodat zij op hun beurt onze
economie versterken.
Alleen door oprechte samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat niemand in de
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van
CD&V voor U.

De kleur van wortelen, pompoenen en mandarijnen, maar ook de kleur van
warmte, gezelligheid, samenhorigheid en christendemocratische waarden.
Maak er fijne feestdagen van!

Ingrediënten

Bereiding

- 1 kg gele pompoen
- 2 soeplepels olijfolie
- 150 g prosciutto of andere goede gerookte ham, bv. Cobourg
- 2 middelgrote uien
- 0,5 l kippenfond
- 1 blaadje laurier
- 1 takje tijm
- zout en witte peper naar smaak
- een paar blaadjes basilicum
- oud brood voor de korstjes
- 50 g boter
- een scheutje room per persoon

Verhit de olie in een grote pot met dikke
bodem, voeg de uien en ham toe en fruit
de uien lichtjes; laat ze geen kleur krijgen
en roer af en toe. Voeg laurier en tijm toe.
Roer er de blokjes pompoen door en laat
even meestoven. Giet er dan de warme
fond over en breng het geheel aan de
kook. Laat ongeveer een goed half uur
pruttelen tot de pompoen heel gaar is.
Verwarm de boter in een pan en bak de
broodkorstjes goudbruin. Hou ze warm.
Verwijder de kruiden en pureer de soep
met de mixer. Kruid flink met zout en
peper. Schep de soep in borden of kommen en bestrooi met basilicum, giet er een
scheutje room in en geef er de goudkleurige korstjes apart bij.

Voorbereiding

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V
Kristine Leeman, voorzitter CD&V Lommel

Schil de pompoen, verwijder de pitten en
de draden. Snij het vruchtvlees klein. Pel
de uien en hak ze fijn. Snij de basilicum
en de gerookte ham fijn. Snij het oude
brood in blokjes.

Nancy Bleys en Kristine Leeman

Samen werken aan

EEN ZALIG KERSFEEST
EN EEN GELUKKIG NIEUW JAAR

Ik hoop dat 2008 bracht wat je had
verwacht,
Voor 2009, staat er alweer een nieuw
verlanglijstje in de wacht.
Heel wat goede voornemens worden
genomen, laat ons hopen dat ze allemaal uitkomen.
Geniet van elke gebeurtenis
en trotseer elke hindernis.
Maak door je inzet elke dag even
bijzonder
en verkrijg zo telkens weer een ander
wonder.
Bij een nieuw jaar horen stapels wensen, van goede gezondheid, geluk en
succes voor alle mensen.
Ik wens jullie veel vreugde en zonneschijn, zodat 2009 weer een succes
mag zijn.
Warmte en samenhorigheid is ons
uitgangspunt, weet dat je altijd bij ons
terecht kunt.
Boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar toast ik samen met de
ganse ploeg voor een prachtige toekomst in Lommel met elkaar.

Ik wens je: elke dag een glimlach,
elke dag een compliment, een zoen op
je wang en vele vrienden om er een
fantastisch jaar van te maken.
Inge Mermans
raadslid AGB Sport en Recreatie

Een Lommel op mensenmaat, levendig, energiek , ambitieus maar met de
warmte, vriendelijkheid en betrokkenheid die de Lommelaars zo eigen
is,wens ik jullie allen toe.
Nancy Bleys
gemeenteraadslid

Dat 2009 5% beter wordt dan 2008.
Voor zo’n rendement tekent toch
iedereen!

Het allerbeste voor 2009 en denk erom
dat je af en toe eens zot moet doen om
’t niet te worden.

Kris Brouns

Jos Maes

voorzitter JONG CD&V

gemeenteraadslid

Respect, dat is het wat wij als mensen
moeten verlangen van elkander.
Wat het afgelopen jaar gebeurd is, op
politiek en financieel vlak moeten we
zo snel mogelijk vergeten door er in
2009 het beste van te maken.

Moge in Lommel, na een jaar met minnetjes, het besef toenemen dat groei
en uitbreiding geen doel op zich zijn.
Waar het op aankomt is dat we samen
bouwen aan een toekomst, waarin we
mekaar terugvinden en erkennen.

Karel Brans

Jan Bouly

Gemeenteraadslid

gemeenteraadslid

Kristine Leeman
voorzitster CD&V Lommel

Ik wens u en al uw dierbaren een goede
en stevige gezondheid. Mag 2009 voor
u en de mensen die u nabij zijn een jaar
worden van gewoon, rustig, gelukkig
genieten.
Kristien Fonteyn
gemeenteraadslid

In voorspoed kennen onze vrienden
ons. In tegenspoed kennen wij onze
vrienden.Een zalig Kerstfeest, prettig jaaruiteinde en een voorspoedig
2009 gewenst.
Ivo Schoofs
OCMW-raadslid

Ik wens alle Lommelaren een gelukkig,
gezond en sociaal 2009.
Jos Aerts
OCMW-raadslid
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Marketing And The City
In het najaar werd samen met een nieuw logo en nieuwe vlag een citymarketingplan
voor Lommel voorgesteld. Zo’n plan bevat een visie en strategie voor de komende
jaren.
het aan tegen de vaststelling dat Lommel
bij al haar initiatieven rekening moet houden met de “aanwezige kernen”. Kortom,
de gehuchten als hinderpaal voor een
goede marketing.
Wie in de buik van Lommel aan de kar
van het sociale leven trekt, weet maar al
te best dat lokale sinterklazen, haloweenfeesten, concerten en sportwedstrijden
geen bescherming genieten als de city
uitpakt met een “globaal” initiatief. En
onlangs steunden Toerisme Lommel en
de stad Lommel een horecafolder die het
alleen had over Lommel-Centrum.
Het plan stelt ook vast dat de wijken
in Lommel niet meegroeien en dat er
onvoldoende aanbod aan sport en cultuur
is. Het worden kernen waar de basisinfrastructuur meer en meer ontbreekt.
En toch. Levendige wijken zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het in
Lommel aangenaam wonen blijft. Want
in het citymarketingplan wordt erkend
dat het centrum van Lommel dichtslibt
en de leefbaarheid van het centrum op de
helling komt.
Wat CD&V betreft ligt de eerste opdracht
voor de volgende jaren dan ook voor de
hand: een bereikbaar, leefbaar centrum én
levendige wijken.
En als de economie opnieuw aantrekt,
komen er nieuwe bedrijven naar onze
kristalparken. Met of zonder nieuw logo
of vlag.

Ik wens jou - en hen die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar,
geluk in kleine en in grote dingen
maar bovenal, gelukkig met elkaar!
Tim Paesen
gemeenteraadslid

“365 dagen om vreugd en leed te
dragen. Neem elke dag een deel, alles
bijeen is veel te veel”
Heel veel goede wensen voor 2009.
Jaak Theuws
gemeenteraadslid

Wat komt dat zal komen
Wat je wenst dat zijn je dromen
Droom je wensen en leef met de dag
aanschouw de toekomst met een lach.
Bob Nijs
provincieraadslid

Wat ik iedereen wil toewensen voor
2009 : veel liefde en genegenheid,
echte vrienden, een goede gezondheid,
... kortom alles wat je hartje verlangt ...
EN geniet van het leven met volle
teugen!
Heidi Van Hooff
OCMW- raadslid

Stap boordevol vertrouwen in het nieuwe jaar, maak elke dag een tikkeltje
bijzonder en telkens weer een prachtig
wonder.
Staf Nijs
gemeenteraadslid

Ik wens je het komende jaar veel
vreugde en zonneschijn zodat je elke
dag opnieuw tevreden en gelukkig zult
zijn.
Linda Berkmans
OCMW-raadslid
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Zeer opmerkelijk is dat het plan streeft
naar 50.000 inwoners voor Lommel.
Volgens het plan moet het stadsbestuur,
om nieuwe inwoners aan te trekken, zelfs
commerciële acties starten via projectontwikkelaars en immomakelaars. Via
TV-programma’s in Nederland maakte
de burgemeester van Lommel niet zo
lang geleden al reclame voor wonen in
Lommel. In het plan staat nog te lezen dat
Lommel in 2005 1.344 nieuwe inwoners
aantrok, waarvan 77,9 % uit Nederland.
1.073 Lommelaars vertrokken uit Lommel
in 2005. Dat het meestal om jonge gezinnen gaat is bekend. Maar citymarketing
gaat dus meer over de intocht dan over de
uittocht.
Nog volgens het plan moet Lommel “een
globale strategie” ontwikkelen, maar kijkt

Jan Bouly
Fractieleider CD&V Lommel
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CD&V heeft het voor U
Onze mandatarissen in de gemeenteraad en het OCMW zitten niet stil. Zij werken
mee aan belangrijke dossiers voor Lommel, zoals de uitbouw van het Kristalpark,
het woon-en zorgcentrum Hertog Janplein en Jan Davidlaan, de oprichting van
opvoedingsondersteuning, enz.. en dienen zelf ook positieve voorstellen in om
Lommel leefbaar te houden. Volgende voorstellen werden al gerealiseerd.
✓ Onder de noemer “ Elk kakje verdient
een zakje” ging Jong-CD&V de straat
op. Op vraag van CD&V paste de
gemeenteraad het politiereglement op
dieren aan, zodat elke hondeneigenaar
altijd in het bezit moet zijn van een
“kakzakje” als hij zijn hond uitlaat.
Hondenpoep wordt in de veiligheidsenquête door de Lommelaars als het
meest hinderlijk aangeduid.
✓ Op vraag van CD&V werd in de
nieuwe overeenkomst met de Lijn het
openbaar vervoer in Lommel grondig uitgebreid. De belbussen rijden
voortaan van 6 uur tot 20.30 uur en op
zondag. De bussen op de lijnen Lommel-Leopoldsburg en Geel-Hamont

zullen om het half uur rijden, zodat het
Mariaziekenhuis Noord-Limburg beter
bereikbaar wordt. Bovendien zal een
busrit binnen Lommel voor iedereen
maar 50 eurocent kosten.
✓ Na lang aandringen werd de defecte
zwembadlift van het stedelijk zwembad
vervangen.
✓ Ook het stadsbestuur is er nu van overtuigd dat een functionaliteitstudie voor
de Soeverein nodig is. CD&V vroeg
een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de Soeverein. De studie
is nu in uitvoering.
✓ CD&V was op de gemeenteraad vragende partij om een plastiekcontainer
in de wijken te plaatsen. Het project

gaat binnenkort van start. Samen opgelost, heet dat.
✓ Verkeersmeters moeten de bestuurders
wijzen op hun overdreven snelheid,
één van de belangrijkste bekommernissen van de inwoners. CD&V Lommel stelt daarom voor om gebruik te
maken van nieuwe software die dag en
nacht gegevens over snelheid registreert. Met dit nieuwe meetinstrument
krijgt Lommel een beter beeld van de
verkeersevolutie zonder extra politiecontroles.
✓ Het gebrek aan een jeugdherberg is
voor CD&V een groot gemis in het
toeristisch beleid van Lommel. Dat een
jeugdherberg een meerwaarde is voor
Lommel, daarvan is nu ook het stadsbestuur overtuigd. De inplanting van
een jeugdherberg aan het sportcentrum
wordt onderzocht.
✓ De basisschool van Lommel-Kolonie
kreeg een fietsenstalling.Samen met
de uitbreiding van de buitenschoolse
kinderopvang was dit één van de agendapunten van CD&V.

Servais Verherstraeten
bezoekt CD&V Lommel
Op 12 november bezocht Servais Verherstraeten, fractieleider CD&V in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers de Lommelse CD&V-afdeling.
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