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Wandelpromenade van brug tot brug in Kerkhoven
■ Een herinrichting van de kanaaloever met passend straatmeubilair en parkeervoorzieningen en de brug als blikvanger,
is voor CD&V Lommel een nieuwe sleutel voor een florerend
Kerkhoven.
Kerkhoven heeft een uniek
en schitterend stuk groen,
dat bovendien gelegen is
aan het water. Van Kerkhoven tot Gelderhorsten, van
brug tot brug, kunnen rustzoekers gratis genieten van
alle seizoenen die de Lommelse natuur hen biedt.
Toch heeft de groen-blauwe
oase van Kerkhoven volgens

CD&V nog extra mogelijkheden. De aanleg van een
heuse
wandelpromenade
op de rechteroever zou dit
stukje natuur toegankelijk
maken voor alle leeftijden,
mobiel en minder mobiel
(kinderwagen, rolstoelen).
Ook de plaatselijke horeca – en de volledige wijk
Kerkhoven – krijgen op

die manier alle kansen op
ontwikkeling, zodat Kerkhoven meer dan ooit haar

plaats inneemt als één van
de meest aantrekkelijke wijken van Lommel.

Staf Nijs, Jan Bouly en Kristine Leeman
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Graag wat van uw
soevereiniTIJD
■ Op vraag van CD&V startte de SP.a-VLD-meerderheid met
een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de Soeverein. Meestal maakt men zo’n studie voor de start van een
groot project. Maar, beter laat dan nooit.

U KAN LEVENS REDDEN
■ Meer dan ooit kan orgaantransplantatie levens redden.
Spijtig genoeg sterven veel kandidaten voor een transplantatie door een gebrek aan donoren. De CD&V-jongeren willen
daarom zoveel mogelijk mensen overtuigen om zich te laten
registreren als orgaandonor.

Dit onderzoek – “functionaliteitstudie” gedoopt – is volop bezig. Misschien kent u nu al de eerste resultaten.
Maar wat vindt ú dat er in en om de Soeverein moet gebeuren?
Neem even de tijd om na te denken over de Soeverein en mail
of bel uw ideeën naar onze afgevaardigden in de raad van
bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie.
Jos Maes		 tel : 0477/ 54.96.07, josmaes@scarlet.be
Inge Mermans		 tel : 0486/ 34.85.63, mermansinge@telenet.be
Jaak Theuws		 tel : 011/54.11.83, jaaktheuws@hotmail.com

Nog geen Olympisch
zwembad, maar alvast een zwemlift
Het beloofde Olympisch zwembad staat er voorlopig nog
niet. Voor CD&V geen reden om nog langer te wachten met
de vervanging van de defecte zwemlift in het stedelijk zwembad. Het zwembad was al veel te lang slecht toegankelijk
voor zwemmers met een beperking.

Op straten en pleinen hopen
zij de inwoners van Lommel
warm te maken voor orgaanschenking. De CD&V-jongeren zijn er zeker van dat ook
jongeren –vooral jongeren –
gevoelig zijn voor het thema
van de orgaandonatie. Daarom zullen zij ook actie voeren
in de jeugdverenigingen.
Volgens de CD&V-jongeren
is orgaandonatie een uniek en
ultiem gebaar van solidariteit,
omdat het de dood overstijgt.
Wat is er mooier dan je eigen
leven of overlijden te verzoenen met het verdere leven van
een ander? Omdat voorbeelden

strekken tot navolging heeft
Jong CD&V de eigen gemeenteraadsleden alvast overtuigd
om zich te laten registreren als
donor. De CD&V-gemeenteraadsleden vragen u om zich
aan te sluiten bij de actie.
Al wie zich geroepen voelt
als donor, kan in het stadhuis
“het formulier voor instemming als positieve donor” ondertekenen. Meer info vind je
op www.beldonor.be of je kan
contact opnemen met onze
jonge
gemeenteraadsleden
Kristien Fonteyn (kristienfonteyn@hotmail.com) en Tim
Paesen (timpaesen@hotmail.
com) of met de voorzitter van
Jong CD&V Kris Brouns (kris.
brouns@telenet.be)
Registreren duurt maar even,
zo red je wel een leven.

Na herhaald aandringen van CD&V is het zover. Sinds september is er een nieuwe lift, zodat ook zwemmers met een beperking van het stedelijk zwembad gebruik kunnen maken.

Jan Moors, Kristien Fonteyn, Tim Paesen, Kris Brouns
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Opvang na school verdient extra steun in Lommel
■ Lommel scoort niet zo goed als het gaat om kinderopvang.
Ouder – en directiecomités vragen extra hulp voor naschoolse
kinderopvang. CD&V dringt aan bij het stadsbestuur.

Ook in Lommel groeit de behoefte aan naschoolse kinderopvang. Het aantal plaatsen per 100 schoolgaande
kinderen tussen 3 en 12 jaar
ligt in Lommel lager dan het
Limburgs gemiddelde (bron:
Kind & Gezin 31.12.2007).

lossing die goed is voor alle
Lommelse basisscholen, bv.
een gemeentelijke subsidie
waardoor ook de scholen
die onvoldoende middelen
hebben voor naschoolse kinderopvang een duw in de
rug krijgen.

Ouder- en directiecomités
van de Lommelse scholen
hebben bij het stadsbestuur
herhaaldelijk extra hulp
gevraagd. CD&V had het
stadsbestuur er eerder al attent op gemaakt dat er zich
voor de gemeentelijke school
van Kolonie snel een oplossing opdringt. Maar CD&V
pleit voor een structurele op-

Voor CD&V zijn het de
scholen zelf die het best geplaatst zijn om de kinderopvang te organiseren. Het
ontbreekt hen momenteel
aan voldoende geld. Inmiddels was er al een gesprek
tussen de meerderheid en
CD&V en een structurele
oplossing werd in het vooruitzicht gesteld.

Uniek in Vlaanderen: Samenwerken voor de
twee nazireglementen bevrijding van Lommel
■ Weet u welke grote en kleine regels in Lommel moeten worden nageleefd? Wellicht niet. Maar u staat niet alleen.

In februari van dit jaar pakte
onze burgemeester uit met een
“uniek naziereglement” om
neonazi’s van het Duits kerkhof weg te houden. Protest
van de volledige oppositie,
omdat het reglement krakkemikkig was en vooral goedbedoelende verenigingen dreigde
te treffen.
Wat blijkt nu: tien jaar geleden
werd al een antinazireglement
in de Lommelse gemeenteraad
gestemd en door de volledige
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gemeenteraad goedgekeurd.
Zo heeft Lommel nu twee naziereglementen. Welk van de
twee wordt toegepast, is nog
niet duidelijk.

In oktober was er bijzonder
goed nieuws voor Lommel.
CD&V-minister Crevits hakte
de knoop door in een dossier dat essentieel is voor de
verbinding van Lommel met,
zeg maar, de rest van de wereld: de aanleg van de NoordZuidverbinding. De moeilijke
klip
Houthalen-Helchteren
wordt eindelijk genomen. De
opluchting voor de Lommelse
bedrijfswereld en de talloze
Lommelaars, voor wie het fileleed uitzichtloos leek, is groot.

Alleen het beroep bij Europa
dat aangekondigd werd door
N-VA, Het gaat OM-U, de
Limburgse Milieukoepel en
Groen, kan nog roet in het
eten gooien!
CD&V Lommel roept daarom alle Lommelse politieke
krachten op om de beslissing
van CD&V-minister Crevits
te steunen en volledig mee te
werken aan de bevrijding van
Lommel op wielen.

CD&V greep de verwarring
aan om te pleiten voor een
Lommels wetboek dat alle
Lommelse politiereglementen
bundelt en coördineert. Gemakkelijk voor u. Maar ook
voor de burgemeester, die het
voorstel overigens dankbaar
aanvaardde.
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Tim Paesen kersvers gemeenteraadslid voor CD&V
■ Op 23 september legde Tim Paesen zijn eed af als CD&Vgemeenteraadslid. Een bewogen maand voor Tim, die ook
vader werd.
Tim geeft les in het buitengewoon onderwijs. In de
gemeenteraadscommissie
zal hij de materies jeugd
en feestelijkheden, ruimtelijke ordening, milieu en
infrastructuur
opvolgen.

Tim volgt Mieke Willekens
op die tijdens haar laatste
gemeenteraad in de bloemetjes werd gezet. Mieke
zette zich de afgelopen acht
jaar in voor sociale zaken,
de jongeren en Lommel-

Kolonie. Dat net haar allerlaatste gemeenteraad de
plaatsing van de fietsenstalling in de basisschool
van Lommel-Kolonie werd
goedgekeurd, was dan ook
een mooi orgelpunt. Mieke
blijft CD&V steunen, maar
voorlopig gaat haar aandacht vooral naar haar twee
pleegkinderen en haar job.

NA DE STORM
■ “Als je voor een staatshervorming gaat, kom je altijd bij
CD&V uit. Want zij menen het wel.”
tel vaststelden dat ze elk een
andere weg waren ingeslagen.
Zo’n uitspraak op dat moment is niet makkelijk. Het
is wel een eerlijke uitspraak
van een politicus die de geschiedenis kent. Hoed af
(Chapeau).

Het is een uitspraak van Bart
De Wever in De Zevende
Dag, onmiddellijk nadat de
partners van het Vlaams kar-

Nu het Vlaams kartel er
(voorlopig?) niet meer is,
heeft het inderdaad geen zin
om zwarte pieten uit te delen. Trouwens, wie verguist
wat hij tot voor kort aanbad,
oogst wellicht bij de Vlaamse
verkiezingen van juni 2009

weinig geloofwaardigheid.
Onze partij – zoveel is duidelijk – stond in september
te vroeg voor een verscheurende keuze: het bestuur
van een land in crisis of het
kartel; een dilemma bovendien aan de vooravond van
een ongeziene bankdijkbreuk
waarvan wellicht alleen Yves
Leterme en Kris Peeters de
omvang kenden, maar niet
mochten bekend maken om
de totale chaos te vermijden.
Het is eenzaam aan de top.
Maar de weg naar een staatshervorming blijft dus leiden
via onze partij. Ook is niets
veranderd aan het feit dat
CD&V de steun nodig heeft

van de Vlaamse partijen
om door te zetten. Ook van
N-VA, wellicht vooral van
N-VA.
Een wedstrijd om de beste
Vlaming leidt alleen naar een
nieuw trauma in de Vlaamse
beweging. Bart De Wever
beseft dit blijkbaar goed. En
wellicht beseft hij na de bankorkanen ook dat een CD&V
die niet thuis zou hebben gegeven als de orkaan woedt,
het geloof van de mensen
voor lange tijd verspeelt. Ook
als ze zich op de borst klopt
voor een staatshervorming.
En waar kom je dan uit?
Jan Bouly
Fractievoorzitter CD&V

LOMMEL BRUNCHT MET CD&V
Op zondag 30 november 2008
tussen 10 u en 14u30 bent U welkom in zaal ‘De Moffel’
in Lommel-Werkplaatsen om gezellig te brunchen.

Alles uit deze uitgave mag worden
gekopieerd, vermenigvuldigd of geciteerd,
graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT

Wij zorgen voor een rijkelijk, gevarieerd en smakelijk buffet.
Voor slechts 12 euro krijg je een aperitief en kan je
aanschuiven aan ons buffet.
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 4 euro.
Inschrijvingen :
Jaak Theuws, tel 011.54.11.83
of e-email : jaaktheuws@hotmail.com
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