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WE WONEN
ALLEMAAL IN
DE STADSLAAN
Na twintig jaren van onafgebroken
verstedelijking heeft Lommel een
verkeersplan. Dat is nodig, want een
verkeersinfarct dreigde. Het verkeersplan verloopt in fases. Goed om te weten voor wie denkt dat acties van de
bewoners van de Stadslaan alleen deze
bewoners zelf aanbelangen. Het is immers duidelijk dat er nog veel eieren
worden geklutst alvorens de nieuwe
verkeersomelet klaar is. De eerste
episode laat zien hoe met buurtbewoners wordt omgegaan als een straat “in
de planning zit”. Voor heel wat straten
en buurten wordt het hard ontwaken
als een nieuwe fase even bruusk wordt
afgekondigd. De discussie rond de
invoering van de Stadslaan is dus voor
elke Lommelaar belangrijk. Actiegroep De Stadslaan heeft de verdienste duidelijk te maken dat een goed
verkeersplan tijdig rekening houdt
met de deskundigheid van de buurtbewoner. Confrontatie is niet de juiste
weg. Overleg en terreinkennis zijn de
hoekstenen van een leefbaar Lommel.
Vandaag in de Stadslaan. Morgen in
uw straat of buurt. De zorg van de
Stadslaanbewoners is de zorg van iedereen. Eigenlijk zijn we allemaal van
de Stadslaan. Vroeg of laat.

Jan Bouly
Fractieleider
CD&V Lommel

www.cdenv.be

Nancy en de minister
CD&V–gemeenteraadslid Nancy Bleys werkt sinds februari deeltijds als
raadgever op het kabinet van Minister Vandeurzen. De inloopperiode is
voorbij en dus was het tijd voor een gesprekje in Brussel.

Minister Jo Vandeurzen en gemeenteraadslid Nancy Bleys

- Nancy, je werkt hier nu al een
tijdje op het kabinet van minister
Vandeurzen. Hoe bevalt het je?
Het is boeiend en een enorme uitdaging. Je werkt samen met collega’s
die in hun vakgebied expert zijn. Het
werken voor Jo Vandeurzen is uniek
en enorm leerrijk. Als geen ander
weet Jo zijn medewerkers gedreven
en gemotiveerd te houden. Hij is zeer
vertrouwd met zijn bevoegdheden
welzijn, volksgezondheid en gezin.
We leren elke dag dan ook heel wat
bij. Elke dag is een avontuur. Op het
kabinet zit je natuurlijk op de eerste
rij, waar de politieke besluitvorming

wordt vorm gegeven en waar beslissingen worden genomen.
- Iedereen heeft dus zijn specialiteit. Welke dossiers volg jij op?
Gezien mijn ervaring als jeugdadvocaat hou ik mij in de eerste plaats
bezig met ons beleid tegen jeugdcriminaliteit. Zo volg ik ook de
gemeenschapsinstellingen De Markt
en de Hutten in Mol. Er werken daar
trouwens veel Lommelaars. Samen
met ons team hou ik mij ook bezig
met de raakpunten tussen welzijn en

Lees verder blz. 4

Vervolg van blz. 1
justitie, denk maar aan slachtoffers,
gevangenen, pleeggezinnen en gezinnen in moeilijkheden, maar ook met
de regeringsonderhandelingen over
de staatshervorming. Met het recente
dossier over de problematiek van misbruik in een gezagsrelatie, heb ik ook
mijn handen vol.
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fijn te horen dat professor Adriaenssens de aanpak van minister Vandeurzen enorm weet te waarderen.
- Als ik het goed begrepen heb,
volg je ook de Europese
dossiers op?
België is in de tweede helft van 2010
voorzitter van de Europese Unie. Dat
wil zeggen dat ons land de raden van

“Op het kabinet zit je natuurlijk
op de eerste rij, waar de politieke
beslissingen worden genomen.”

- Je hebt dus ook de
commissie Adriaenssens op de
voet gevolgd?
Ja, wij waren allemaal geschokt door
wat daar naar boven kwam. Minister
Vandeurzen heeft een aantal belangrijke maatregelen genomen zodat de
slachtoffers van seksueel misbruik
niet in de kou staan. Het is trouwens
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Europese ministers voorbereidt. We
organiseren ook allerlei expertenmeetings, conferenties en vergaderingen
tussen de Europese ministers. Het
voorzitterschap is dan ook een ideale
gelegenheid om Vlaanderen en België
op de kaart te zetten. Premier Yves
Leterme en minister van Buitenlandse
Zaken, Steven Vanackere maken een

goede beurt. Door hun aanpak hebben
zij al veel doorbraken kunnen realiseren in de Europese dossiers. Dat we
intussen als Vlamingen geoefend zijn
in het onderhandelen, zal daar niet
vreemd aan zijn zeker (lacht).
- Kan je zo ook nog het lokale
werk volgen?
Natuurlijk, ik mag dan wat minder in
Lommel zijn, maar ik volg de Lommelse dossiers op de voet. Kijk, onze
fractie op de gemeenteraad werkt
goed samen en dan is het een plezier
om naar de fractievergaderingen te
gaan. En nu kan ik ook de Lommelse
dossiers in Brussel behartigen.
- Als ik het goed begrijp, heb je je
plek wel gevonden in Brussel?
Met nog een uitgeweken Lommelaar
op het kabinet, Walter Brusselaers,
voel ik mij er helemaal thuis. Het
Lommels dialect durft trouwens dan
wel eens boven te komen.
- Bedankt Nancy voor dit gesprekje en nog veel succes.

CD&V wil uitbouw digitaal
ondernemersloket
CD&V meent dat Lommel een
tandje kan bijsteken om haar digitaal loket voor ondernemers vriendelijker te maken.
Uit een grootschalig Unizo-rapport
blijkt dat Lommel als het om digitale
dienstverlening voor ondernemers
gaat, op de dertiende plaats komt in
Limburg, met een score van 36 %.
Een vergelijkbare gemeente als Mol,
tevens buurgemeente, haalt 47 %.
Unizo onderzocht voor 308 Vlaamse
gemeentes hoe ondernemersvriendelijk de website van de gemeente is.
Zit alle specifieke informatie voor
ondernemers mooi overzichtelijk bij
elkaar? Is die informatie volledig en
duidelijk? En bespaart de site u soms
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een bezoek aan het gemeentehuis?
In totaal komen in het onderzoek 55
items aan bod, zoals vergunningen,
premies, reglementeringen etc.
Lommel heeft met haar industrieterrein van 460 ha. een enorm potentieel
en zou daarom wat betreft het digitale
ondernemersloket een koplopersrol
moeten vervullen. Voor bedrijven zijn
duidelijke en makkelijk toegankelijke
informatiestromen belangrijk. Een uitgebouwd digitaal ondernemersloket is
dan ook voor Lommel een belangrijke
troef voor economische ontwikkeling.
Meer nog, een ondernemersvriendelijke website is een must voor een industrieterrein met Europese ambities.
Jan Bouly, Tim Paesen, Karel Brans en
Nancy Bleys: Digitaal loket moet top zijn.
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OCMW-raadsleden

blikken terug en vooruit

Bijna vier jaar zijn Ivo Schoofs, Linda
Berkmans en Heidi Van Hooff aan de
slag als OCMW-raadslid. De buitenschoolse opvang voor alle Lommelse
basisscholen, serviceflats in de wijken
en de brandveiligheid in Hoevezavel waren belangrijke strijdpunten.
Samen met minister Jo Vandeurzen
en de OCMW-administratie stonden
zij ook aan de wieg van het nieuwe
woon- en zorgcentrum (Kapittelhof)
in het centrum. De uitbouw van dit
nieuwe centrum, maar ook de vernieuwing van Hoevezavel zullen in de toekomst hun aandacht blijven opeisen.
Tenslotte, maar niet in het minst, blijft
het toenemend aantal armen meer dan
ooit een belangrijk thema.

Ivo Schoofs, Linda Berkmans en Heidi Van Hooff (opvolger Jos Aerts) bij het rijzende woon- en zorgcentrum.

Lommelse groene poort komt er
In het voorjaar van 2008 pleitte
CD&V voor de uitbouw van de site
rondom brug 12 (Gestelsedijk) van
het kanaal Bocholt-Herentals tot een
aantrekkelijke ingangspoort voor
toeristisch Lommel. Met de uitbouw
van het masterplan park de Soeverein
wordt deze groene poort werkelijkheid. Het masterplan Park de Soeverein voorziet een uitbreiding van
het Park de Soeverein tot tegen het
kanaal. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor toeristische en recreatieve
activiteiten. Het water wordt mee
betrokken in het park. Een goede zaak
dus voor Lommelaars en toeristen.
Jan Bouly, Jaak Theuws, Inge Mermans en Jos Maes
met zicht op de groene poort van de toekomst
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Sport en spel
in je eigen buurt
Gemeenteraadslid Kristien Fonteyn
bracht al verschillende malen de
sport- en speelpleintjes in de Lommelse wijken op de gemeenteraad ter
sprake. Het onderhoud en de uitbouw
van deze pleintjes is niet echt optimaal.. Toch hebben deze pleintjes
een belangrijke rol in het buurtleven.
Aantrekkelijke, veilige en toegankelijke speelpleintjes zetten jongeren
aan om te sporten en te spelen in hun
eigen buurt. Deze pleintjes blijven dan
ook een belangrijk aandachtspunt voor
de CD&V-jongeren.

Tim Paesen, Tim Van Werde, Dieter Flament en Kristien Fonteyn
(niet op de foto) leggen de lat hoog als het om speelpleintjes gaat.

C D&V-Lommel
nodigt jullie graag uit
om een glas te heffen
op een warm nieuw jaar!
Zondag 30 januari
vanaf 10.30 tot 13 uur
in het Burgemeestershuis.

CD&V Lommel: Teut in kerststemming
of straks teut op de kerstmarkt?

Uw ideeën en visie op onze stad zijn
voor ons belangrijk.

Steun onze CD&Vafdeling en word lid.
Stort 5 € met vermelding van je naam en adres
op 784-5088364-61.
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-Lommel wenst alle Lommelaren fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar
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