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Wil het echte schepencollege nu opstaan?

Kerkstraat moet
non-st(r)opstraat worden

Vijf wissels in nog geen drie jaar tijd.
Onze groeiende stad heeft een stabiel
en sterk bestuur nodig.
Onze oproep op de gemeenteraad van
september mocht niet baten. Ook de eerste schepen nam ontslag. Er komt maar
geen einde aan de stoelendans.
Die dans begon na de verkiezingen toen
de huidige burgemeester de eed aflegde
om plaats te maken voor een waarnemend
burgemeester. Een jaar later was het aan
die waarnemende burgemeester om zijn
stoel af te staan aan de huidige.
Eind 2008 nam de OCMW-voorzitter ontslag en in september van dit jaar de schepen van Industrie, KMO en Toerisme.
Haar bevoegdheden werden verstrooid
tussen de leden van het schepencollege en
er kwam plots een schepen van landbouw,
groendienst, afvalbeleid/containerpark en
onderhoud van de stadsgebouwen.
In oktober kwam er de vijfde wissel en
een nieuwe vracht van bevoegdheidsverschuivingen door het vertrek van de eerste schepen als uitloper van een carrousel
in Hasselt. Hij moest, bij afwezigheid van
de burgemeester, veel dossiers naar zich
toe trekken. Zijn vertrek is een aderlating,
nu we cruciale jaren meemaken. Verkeer,
sport, wonen, werk en zorg zijn beleidsdomeinen waar belangrijke uitdagingen
wachten. Negentien van de zesentwintig
bevoegdheden zijn intussen bij de coalitiepartner van hand tot hand gegaan.
Een sterke CD&V-ploeg werd na de
verkiezingen in 2006 aan de kant gelaten.
Toch blijft ze zich vastberaden inzetten
voor Lommel, ook al
is dit niet gemakkelijk
met een meerderheid
die op zoek is naar
zichzelf.

Voor CD&V moet onmiddellijk komaf gemaakt worden met de flessenhals
Kerkstraat/ Kerkplein. Tegelijkertijd moet de Kerkstraat een echte kuierstraat worden waar de auto zich niet meer thuis voelt.

Jan Bouly

Karel Brans, Jos Maes, Staf Nijs, Jan Bouly en Nancy Bleys in de Kerkstraat

In maart van dit jaar kondigde het
stadsbestuur aan dat de Kerkstraat
binnenkort verkeersvrij zou worden.
Een half jaar later erkent iedereen dat
een verkeersvrije Kerkstraat pas echte
kansen krijgt als er vooraf voldoende
parkeerplaatsen bijkomen. Ook de
herinrichting van de ring is noodzakelijk. Maar,voor het zo ver is, vloeit er
wellicht nog veel water naar de zee,
alle goede voornemens ten spijt. Ondertussen wordt de verkeersstrop rond
Kerkstraat en -plein met de dag dichter
aangetrokken. Auto’s lopen vast, terwijl
het in de Kerkstraat voortdurend opletten is geblazen voor fietsers en voetgangers.
Het stadsbestuur moet dringend ingrijpen. Enkele maatregelen volstaan voor
een zichtbare verbetering:
- Geen doorgaand verkeer meer in de
Kerkstraat. Wie de Kerkstraat inrijdt
vanaf het Kerkplein, slaat af naar de

Kloosterstraat. Wie de Kerkstraat
inrijdt vanuit het Dorp, slaat af naar de
Rode Kruisstraat.
- Bushaltes op het plein en niet op de
weg: de bushaltes ter hoogte van de
kerk krijgen een eigen stopstrook. Zo
helpen zij het verkeer in plaats van het
te stremmen.
- De Kerkstraat wordt nu al omgevormd tot een aantrekkelijke kuierstraat
waar de auto zich niet meer thuis voelt.
Het devies van CD&V luidt dus:
maak van de Kerkstraat een nonst(r)opstraat. Geen files meer op de
verkeersader Leopoldlaan/Kerkplein/
Kerkstraat/Stationsstraat. Het Kerkplein wordt opnieuw een poort en de
Kerkstraat een straat waar men onbezorgd kan flaneren.
Het voorstel geeft het centrum van
Lommel nieuwe zuurstof, zonder dat
een volledig verkeersvrije Kerkstraat in
de toekomst is uitgesloten.

Verenigingen

in de kijker?
Elk jaar krijgt een nieuw op te richten wijkcomité 5 000 €
van de stad om hun wijk in de kijker te plaatsen.

Wie kiest dit wijkcomité, wie draagt de
financiële verantwoordelijkheid als het
mis loopt? Hierover zegt het nieuwe
reglement “Wijk in de kijker” niets.
Het verenigingsleven staat onder druk.
CD&V vraagt meer aandacht voor de
bestaande verenigingen in uw wijk.

Meer

Sinds jaar en dag vormen hun vrijwilligers het plaatselijke sociale netwerk.
De CD&V-fractie vraagt een betere
subsidiering en materiële ondersteuning van de plaatselijke verenigingen.
Zij zetten jaar in, jaar uit hun wijk in
de kijker!

CD&V supportert voor de vlottentocht scouts

naschoolse opvang

gevraagd
Een jaar geleden beloofde de huidige meerderheid aan CD&V te
onderzoeken of er extra inspanningen mogelijk waren voor naschoolse
kinderopvang in Lommel.

Het stadsbestuur doet via het OCMW
alleen een inspanning voor de gemeenteschool van de Kolonie. Door de
inschakeling van het OCMW omzeilde
het stadsbestuur de verplichting om
alle scholen gelijk te behandelen.
CD&V trok zelf aan de kar voor een
oplossing van de gemeenteschool van
Kolonie waar de nood het hoogst was.
Maar zij wees er ook op dat alle basisscholen van Lommel nood hebben aan
extra middelen voor kinderopvang.
Ook in Lommel groeit immers de
behoefte aan naschoolse kinderopvang. Het aantal plaatsen per honderd
schoolgaande kinderen tussen drie
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en twaalf jaar ligt in Lommel lager
dan het Limburgs gemiddelde (bron:
Kind & Gezin, 31/12/2007). In de
beleidsverklaring van de huidige bestuursmeerderheid luidde het trouwens:
“de behoefte aan naschoolse kinderopvang groeit dagelijks en vraagt naar de

toekomst een brede aanpak”.
CD&V blijft dus aandringen op een
brede aanpak waardoor alle scholen
die onvoldoende middelen hebben voor
naschoolse opvang een financiële duw
in de rug krijgen.
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Milieuvriendelijk onthaal
In oktober 2007 pleitte CD&V voor
een verzorgde en aangelegde standplaats voor mobilhomes.
Een gedoogbeleid in verband met
mobilhomes is op lange termijn geen
optie en zorgt voor overlast. Een eenmalige investering voor het onthaal van
mobilhomes voorkomt sluikstorten en
wildplassen. Tot nu toe parkeerden mobilhomes her en der, zelfs in de woonwijken, met alle overlast tot gevolg.
CD&V was dan ook blij dat bij het afscheid van de schepen van toerisme op
de gemeenteraad van september werd
aangekondigd dat er een standplaats
voor mobilhomes komt. Op de parking
van de Lommelse jachthaven “De
Meerpaal” worden acht mobilhomeplaatsen ingericht. Een goede zaak dus
voor mobilhometoeristen, maar ook
voor de inwoners van Lommel.

voor mobilhomes

Jan Bouly, Nancy Bleys, Staf Nijs, Bob Nijs, Jos Maes op de mobilhomeparking

Minister Jo Vandeurzen stelt

nieuw actieplan

tegen cadmiumvervuiling

voor

In nauwe samenwerking met wetenschappelijke experts, overheden,
omwonenden, verenigingen, adviesraden en huisartsen werd een plan
uitgewerkt om de impact van zware
metalen op de gezondheid van de inwoners van de Kempen in te perken.
In aanwezigheid van Vlaams Minister
van Welzijn Jo Vandeurzen en gemeenteraadsleden Jan Bouly en Nancy
Bleys werd op 30 september ll. in
Lommel een engagementsverklaring
ondertekend.

De eerste resultaten van dit plan zijn
al zichtbaar : een teeltadviesbrochure
‘Schadelijke metalen in je moestuin?’
geeft inwoners info over hoe ze veilig
groenten kunnen telen. Lokale tuinclubs, milieuambtenaren en compostmeesters krijgen een vorming zodat
ze inwoners kunnen helpen die zelf
groenten telen.
Informeer bij de compostmeesters, de
Volkstuinen, Velt of de milieuambtenaren voor veilig teeltadvies van je
groenten.

Nancy Bleys teelt veilig groenten in Lommel
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Koken in ‘t oranje

Zwevende scampi boven een oranje bad

Benodigdheden : 4 pers
olijfolie
500 g scampi’s
3 fijngehakte lookteentjes
1 fijngehakte sjalot
3 dl room
scheut cognac
1/3 kl kerriepoeder
cayennepeper en zout
2 tomaten ( gepeld in dobbelsteentjes)
3 fijn gehalte lente-uien
1/3 fijngehakte bos verse
koriander

Bereiding
Verhit de olijfolie en bak er de scampi’s in, voeg look en sjalotten toe en
laat meebakken tot de scampi’s gaar
zijn.
Haal de scampi’s uit de pan, voeg de
room toe, breng aan de kook en laat
inkoken. Kruid met cognac, kerrie, cayennepeper en zout. Voeg net voor het
serveren tomatenblokjes, lente-uitjes
en koriander toe.
Schenk de saus in een diep bordje,
steek 3 scampi’s op een spie en laat
ze zweven boven de saus. Serveer met
een stukje geroosterd brood.

Smakelijk!

CD&V- Lommel nodigt jullie
graag uit om een glas te heffen
op een warm nieuw jaar!
Zondag 31 januari
vanaf 10.30 tot 13 uur
in het Burgemeestershuis
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Uw ideeën en visie
Uw ideeën en visie op onze
stad zijn voor ons belangrijk.
Steun onze CD&V-afdeling
en word lid.
Stort 5 € met vermelding van
je naam en adres
op 784-5088364-61.
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