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Sterk in moeilijke tijden
De crisis houdt iedereen bezig. Mensen
zijn bezorgd om hun job, jongeren om hun
toekomstkansen. Bedrijfsleiders vragen
steunmaatregelen. Welzijns- en gezondheidsinstellingen vragen dat er ruimte
blijft voor de gerechtvaardigde stijgende
zorgvragen.
In een hoekje wachten tot het allemaal
achter de rug is, is voor CD&V geen optie. Ook als het vandaag niet meezit, moet
morgen worden voorbereid. Ons uitgangspunt blijft: aanmoedigen wie vooruit kan,
zorgen voor wie dreigt achter te blijven,
kansen geven en opportuniteiten ontwikkelen. Daarom hebben we met de Vlaamse regering zeer concrete doelstellingen
geformuleerd. Vlaanderen moet in actie
komen om een topregio te worden waar
iedereen meetelt en waar het goed is om
te wonen, te werken, te ondernemen.
Daarnaast zijn er grote uitdagingen die
het nationale niveau overschrijden: de
klimaatverandering, energie, de financiële
crisis. Wij hebben nood aan afdwingbare
spelregels op wereldvlak. Op de eerste
plaats door binnen Europa zelf orde op
zaken te stellen, zoals bv. met de Eurozone en het Europese klimaatplan. Op de
tweede plaats door op wereldvlak met één
stem te spreken namens Europa. Hiervoor
is een sterk Europa nodig.
Als geen ander weet CD&V wat het is
om verantwoordelijkheid op te nemen.
Durven beslissen, in overleg, rekening
houdend met wie (nu nog) aan de kant
staat. Als het stormt, kan u op de Vlaamse
christendemocraten rekenen.

www.cdenv.be

6.288.558,67 euro Vlaamse steun voor

woon- en zorgcentrum
Lommel-Centrum

Vlaams minister Veerle Heeren (CD&V) kent 6.288.558,67 € subsidies toe voor de
bouw van het woon- en zorgcentrum voor senioren aan de Hertog Jansite in
Lommel.
Lees er alles over, hier op pagina 4!

Kris Peeters
Jean Luc Dehaene

Minister Veerle Heeren en gemeenteraadslid Nancy Bleys

6.288.558,67 euro Vlaamse steun
voor woon- en zorgcentrum Lommel-Centrum
Het nieuwe centrum wordt gebouwd
naast het Huis van de Stad en herbergt een rusthuis voor 80 personen
en 20 serviceflats. Daarnaast zal ook
het dienstencentrum ’t Trefpunt en het
dagverzorgingscentrum “ De Mantel”
naar de nieuwe locatie verhuizen.
De totale bouwkost van het woonen zorgcentrum werd geraamd op
10.216.495,09 € (excl. BTW en erelonen).
Het nieuwe woon- en zorgcentrum in het
centrum komt tegemoet aan de vergrijzing
van de Lommelse bevolking. In 2010 zal
het aantal 80-plussers, zij die het meeste
nood hebben een zorg en bijstand, met de
helft gestegen zijn t.o.v. 2001. Het dossier
van het woon- en zorgcentrum is dan ook
één van de belangrijkste dossiers van de
volgende tien jaar in Lommel.
Sinds het aantreden van Veerle Heeren
als Limburgs minister op het kabinet van
Welzijn, hebben de CD&V- fracties van
Lommel samen een tandje bij gestoken
om dit dossier nog voor de Vlaamse
verkiezingen rond te krijgen. De intense
contacten met de minister lieten het
beste verhopen. Eind februari kregen
de CD&V-fracties in Lommel van het
kabinet van Veerle Heeren (CD&V) via

Ivo Schoofs, Jaak Theuws, Jan Bouly, Nancy Bleys, Linda Berkmans op de locatie van het nieuwe
woon-en zorgcentrum

gemeenteraadslid Nancy Bleys - die in dit
dossier fungeerde als “verbindingsofficier” - het zo verhoopte goede nieuws. De
werken kunnen nu snel van start gaan en

CD&V blijft alvast meewerken aan een
kwaliteitsvolle uitbouw van het nieuwe
woon- en zorgcentrum.

Gratis grondafstand (deel 3)

Wie langs een gewestweg woont moet zijn grond niet
gratis afstaan
De gemeenteraad keurde de aankopen van
de gronden voor de aanleg van het eerste
stuk van de fietspaden op de Molsekiezel
goed. De Vlaamse overheid subsidieert
80 % van de werken. Opvallend is dat
randbewoners van de Molsekiezel volledig vergoed worden voor de grond die
zij afstaan met het oog op de aanleg van
het fietspad. Dit is in schril contrast met
randbewoners van gemeentewegen. Deze
werden verplicht om gratis grondafstand
te doen. CD&V is blij met de aanleg van
fietspaden, maar het kan niet dat Lommelaars grond gratis of tegen betaling
moeten afstaan afhankelijk van de plaats
waar zij wonen.
Nancy Bleys kaartte de ongelijke behandeling aan op de gemeenteraad.
Herinrichting Molsekiezel
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CD&V LOMMEL wil

“MINDERHINDERCOÖRDINATOR” voor verkeersplan
Wie een omelet bakt, breekt onvermijdelijk eieren. Het plan van de stad is zo omvangrijk en ingrijpend dat een vooraf uitgebouwde coördinatie en communicatie broodnodig zijn.
Het stadsbestuur van Lommel maakte
haar plannen bekend om de verkeerssituatie in Lommel te verbeteren. De plannen
spreiden zich uit over een periode van
vijftien jaar en zijn zeer ingrijpend. Ongetwijfeld volgen er nog aanpassingen, maar
de plannen en openbare werken zorgen
voor veel wrevel en hinder. De weggebruikers worden geconfronteerd met files,
de bewoners met lawaaihinder, stofhinder, een moeilijk bereikbare woning e.d.
Handelaars die geconfronteerd worden
met wegeniswerken worden nog zwaarder
getroffen. Uit een UNIZO-enquête bij
ondernemers blijkt dat werken gemiddeld
elf maanden en twee weken in beslag
nemen. De duurtijd varieerde tussen twee
en tweeënhalf jaar. 73 % van de ondernemers ziet haar omzet dalen. Het duurt
gemiddeld acht maanden vooraleer het
omzetverlies hersteld is.
CD&V Lommel pleit er voor om, nog
voor de werken van start gaan, een lokale
ombudsdienst uit te bouwen (eventueel in
samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst). Die ombudsdienst dient te worden
bemand door een “minderhindercoördinator”. De minderhindercoördinator brengt
partijen samen, doet voorstellen omtrent

de bereikbaarheid en zoekt een onderhandelde oplossing. Als er geen oplossing
mogelijk is, wordt een verslag opgesteld,
dat eventueel wordt aangewend in een
latere schaderegelingsprocedure.
De minderhindercoördinator zorgt ook
voor de inzameling van alle informatie en

Jongerenwerking
Pieter Simenon Lommel ontvangt
een subsidie van 202.700 euro
Minister Veerle Heeren (CD&V) besliste
ook in 2009 de subsidiëring van Pieter
Simenon verder te zetten. Pieter Simenon
vangt jongeren op vanaf 12 jaar die in een
gemeenschapsinstelling zoals de Hutten te
Mol hebben verbleven en begeleidt na een
kort verblijf bij Pieter Simeon hen naar
hun thuismilieu. In 2008 werden 25 jongeren in dit project opgevangen. In totaal
verbleven 60 jongeren in Pieter Simeon te
Lommel.
Pieter Simenon levert baanbrekend
werk met jongeren door haar contextgerichte begeleiding, zowel in de
jaargang 8 - nr. 3 - mei 2009

instelling als aan huis. Zij begeleiden niet
alleen de jongere zelf, maar versterken
ook het sociale netwerk van de jongere
(familie, vrienden, werk, buren, …). Zij
krijgt de jongere een op maat gesneden
hulpverlening. De aanpak van Pieter
Simenon wordt alom gewaardeerd en met
de beslissing van de Vlaamse Minister
Veerle Heeren krijgt Pieter Simenon opnieuw de verdiende steun in de rug.

deelt deze mee aan de betrokkenen. Zo
weten alle betrokkenen tijdig op welk moment er hinder is. Tijdens de hinder doet
hij voorstellen om de hinder te beperken.
De minderhindercoördinator moet het
aanspreekpunt zijn voor de bevolking.

Eigen hal voor
sportclubs weer
actueel

De studie over De Soeverein toont aan
dat de droom van oud-schepen van sport
Gerits (CD&V), een bijkomende sporthal
voor sportclubs bouwen, opnieuw actueel
wordt. CD&V zal dit voorstel – dat zij
steeds is blijven verdedigen – alleszins
opnieuw op tafel leggen. Want in Lommel was er tien jaar geleden, maar ook nu
nog, behoefte aan bijkomende overdekte
sportinfrastructuur voor sportclubs.
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Rapport Soeverein vereist ommekeer
Onlangs raakte het lang verwachte rapport over De Soeverein bekend. Dit rapport
zegt dat clubsport en topevenementen niet samen gedijen in De Soeverein en de
hal op dit ogenblik niet geschikt is voor topevenementen.
Bijna tien jaar geleden maakte CD&V
exact dezelfde analyse. Als voorspellingen uitkomen, streelt dit de ijdelheid.
Maar de vaststellingen zijn zo schrijnend
dat er alleen maar plaats is voor boosheid
om zoveel gemiste kansen en verspilde
middelen.
De meest onthutsende vaststelling is dat
80 % van de potentiële gebruikers De
Soeverein niet kent. Toch is het precies
die vaststelling waaraan we ons moeten
vastklampen. Ondanks de crisis verdient
De Soeverein eindelijk de (laatste) kans
die ze nooit kreeg. Voor CD&V moet er
nu minstens gedurende twee jaar werk
worden gemaakt van een professionele
leiding voor De Soeverein. Die leiding
moet middelen en verantwoordelijkheid
krijgen.
Tegelijkertijd moeten we rekening houden
met de twijfels van het studiebureau over
de slaagkansen van De Soeverein als topevenementenhal. Vandaar moet er nu al een
technische studie komen die zonder enig

Jaak Theuws, Inge Mermans, Jos Maes, leden van de raad van bestuur van het ABG Sport en
Recreatie

taboe uitzoekt welke alternatieve invulling De Soeverein kan krijgen. Want licht,

warmte en water kosten De Soeverein elk
jaar opnieuw 75.000 €.

Tijd voor een openbaar toilet
Voor iedereen, maar vooral
voor dames en personen
met een handicap
Vroeger was een openbaar toilet een
onding. Maar de laatste jaren is er veel
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling
van een praktisch openbaar toilet dat het
straatbeeld niet ontsiert. Voor CD&V mag
Lommel als toeristische gemeente dan
ook niet achterblijven. Een openbaar toilet
in het centrum moet er komen. Al te vaak
– en meestal onverwacht – is het vooral
voor dames en andersvaliden zoeken naar
een aangepast openbaar toilet. CD&V
stelt voor om in het centrum verzinkbare
toiletten te plaatsen. Dit zijn toiletten
die mooi ogen en die, als het nodig is,
in de grond verdwijnen. In afwachting
van de invoering van dit systeem in
Lommel vraagt CD&V alvast dat er een
betere aanduiding komt van de openbare
toiletten in de openbare gebouwen. Want
dikwijls weten mensen in nood niet dat de
redding nabij is in een openbaar gebouw
op wandelafstand.
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