
Januari 2010 betekende het einde 
van KLV Kerkhoven voetbalclub. 
De club werd opgericht in 1948, 
speelde in 3° provinciale en had 
ooit negen jeugdploegen. In april 
van verleden jaar stopte eredivisie-
handbalclub HCA Lommel wegens 
financiële moeilijkheden.
Voetbal tweedeklasser KVSK 
United kon voor de winterstop de li-
centiecommissie trotseren nadat het 
stadsbestuur belangrijke logistieke 
en financiële steun (250.000 euro) 
toezegde.
Gezonde topclubs kunnen een am-
bassadeur zijn voor een stad. Ook 
belangrijk is dat sportverenigingen 
mensen verbinden. Vooral kleine 
clubs zijn van grote waarde voor de 
samenhang in wijken. Vooral daar is 
“elkaar kennen”, betrokkenheid en 
solidariteit nog belangrijk. Het legi-
oen vrijwilligers dat zich wekelijks 
inzet bewijst dat die traditionele 
waarden nog diep geworteld zijn in 
het sportverenigingsleven.
Daarom moet onze stad-  na overleg 
met de sportraad- extra financiële 
steun geven aan alle sportclubs. In 
de sportraad zijn alle sportclubs, 
groot en klein, vertegenwoordigd. 
Alleen evenredige financiële steun 

voor alle verenigingen die aan de 
weg timmeren, staat borg voor een 
duurzaam sportbeleid.

Alle clubs groot en klein
Sportief Lommel beleeft moeilijke tijden
Gezonde topclubs kunnen een am-
bassadeur zijn voor een stad. Ook 
belangrijk is dat sportverenigingen 
mensen verbinden. Daarom moet 
onze stad-  na overleg met de sport-
raad- extra financiële steun geven 
aan alle sportclubs. 
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Gemeenteraadslid en secretaris  
K-Kontrol Lommel, Kristien Fonteyn.
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In maart van verleden jaar stelde 
CD&V voor om een “minder hinder 
coördinator” aan te duiden. Hij of 
zij moet zorgen voor betere commu-
nicatie met al wie van ver of dicht-
bij betrokken is bij het verkeersplan 
van Lommel. Zo moet er ook tijdig 
overleg komen over maatregelen 
bedoeld om de hinder tot een mini-
mum te herleiden. 
De gemeenteraad keurde dit CD&V-

voorstel goed in januari en trok op 
jaarbasis 30.000 euro uit voor de sa-
menwerking tussen de stad Lommel 
en een minder hinder coördinator. 
Het contract kan jaarlijks verlengd 
worden.
Logischer was geweest dat zo’n 
minder hinder coördinator nog voor 
de opmaak van het verkeersplan zijn 
opdracht kon starten. Doch beter 
laat dan nooit.

Verkeersplan voor Lommel
Minder hinder coördinator is onderweg

Waar rook is, is vuur

Jaarlijks belanden meer dan 2000 
Belgen door CO-vergiftiging in het 
ziekenhuis, terwijl ongeveer honderd 
mensen als gevolg van een CO-
vergiftiging sterven. De overheid zou 
hier een verantwoordelijkheid kun-
nen nemen.
Een informatiecampagne moet de 
bevolking bewust maken van het 
gevaar op koolstofmonoxidever-
giftiging. Heel wat inwoners zijn 
niet op de hoogte van dit gevaar en 
al helemaal niet van de mogelijk-
heid om hun woning te laten testen. 
De brandweer beschikt over een 
CO-registratietoestel. Met dit toe-
stel kunnen zij  nagaan of er in de 
woning gevaar is voor koolstofmo-
noxidevergiftiging. Inwoners kunnen 

nu al vragen dat dit toestel (gratis) in 
huis wordt opgesteld. De brandweer 
controleert de resultaten, brengt de 
bewoners op de hoogte en geeft ad-
vies.  (Telefoon brandweer Lommel 
011 54 29 00 )
Men kan zelf ook CO-melders plaat-
sen die alarm slaan als ze koolstof-
monoxide ontdekken. Bovendien 
kunnen ook wijkagenten, stadswach-
ten, OCMW- en bouwdiensten wor-
den ingeschakeld om “gevaarlijke” 
adressen te melden.  
De stad kan – na advies van de 
brandweer – ook overgaan tot een 
samenaankoopactie van rook- en CO-
melders en zo deze goedgekeurde 
toestellen aan een goedkoop tarief ter 
beschikking stellen van de bewoners.

CD&V-Lommel deed op de gemeenteraad enkele voorstellen om de kans 
op huisbranden en koolstofmonoxidevergiftiging te verminderen. 

Gemeenteraadslid Staf Nijs. Bekommerd om 
veiligheid in huis.

Fiel Paesen, voorzitter, 011/54.13.65 - fielpaesen@yahoo.com
Kristine Leemans, ondervoorzitter, 011/55.54.74 - kristineleeman@skynet.be
Linda Berkmans, secretaris, 011/54.37.49 - lindaberkmans@gmail.com
Jaak Theuws, penningmeester,  011/54.11.83 - jaaktheuws@hotmail.com
Tim Paesen, voorzitter Jong CD&V, 0478/99.15.52  - timpaesen@hotmail.com
Nancy Bleys, voorzitter Vrouw & Maatschappij, 011/55.46.28 - nancy.bleys@skynet.be
Jos Aerts, voorzitter CD&V senioren, 011/54.45.66 – jos.aerts@unitedtelecom.be

Contactgegevens van het bestuur CD&V Lommel

Fractievoorzitter Jan Bouly: 
minder hinder coördinator moet zorgen voor 

overleg en communicatie.
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CD&V Lommel ontving de Genkse 
ereburgemeester Jef Gabriëls in het 
Lommelse burgemeesterhuis. Thema 
was de ontwikkeling van industrie-
parken in tijden van crisis. Genk is, 
net zoals Lommel, een belangrijke 
groeipool. In de huidige crisisperio-
de is de ontwikkeling van het Kris-
talpark meer dan ooit een belangrijke 
uitdaging voor Lommel. Jef Gabriëls 
gaf blijk van een doordachte visie 
op lokale industriële ontwikkeling. 
CD&V Lommel vond het dan ook 
belangrijk ervaringen uit te wisselen 
met Jef Gabriëls die ook negen jaar 
voorzitter was van de Vlaamse Ver-
eniging van Steden en Gemeenten 
(VVSG).

Aandacht voor Lommels economisch beleid

Wie dacht dat met de opwarming 
van de aarde de koude winters 
verdwijnen, kwam de laatste jaren 
bedrogen uit. Het stadspersoneel 
leverde ook dit jaar een harde strijd 
tegen de gladde Lommelse wegen. 
Toch bleven er witte knelpunten op 
fietspaden en sommige belangrijke 
verbindingswegen. CD&V drong 
daarom nog eens aan op een betere 

organisatie en investering in extra 
materiaal. Volgens CD&V kan het 
ingezette personeel, zoals in Ne-
derland, ook worden versterkt met 
loonwerkers die graag bereid zijn 
te helpen bij noodsituaties. Voor 
2010 is alvast de aankoop van twee 
extra zoutstrooiers voorzien en in 
de toekomst zullen ook loonwerkers 
worden ingezet.

Witte winters kunnen veiliger

Jef Gabriels ontvangt een kunstwerk van het Glazen Huis

Jef Gabriëls met gewezen en nieuwe 
voorzitter van CD&V Lommel, Kristine 
Leeman en Fiel Paesen, Nancy Bleys, 

voorzitter Vrouw & Maatschappij, 
afscheidnemend jongerenvoorzitter Kris 

Brouns en fractievoorzitter Jan Bouly.

Gemeenteraadslid Karel Brans: Veilige fietspaden, ook in de winter.
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Nieuwbouw voor PROVIL-ION
Provil-ION biedt secundair onder-
wijs aan voor normaal begaafde 
kinderen met ernstige gedrags- en/of 
emotionele stoornissen. Deze oplei-
ding is nu gehuisvest in het voorma-
lige ziekenhuis van Lommel. Op het 
meest rustige deel van de campus 
Lommel komt een nieuwe school die 
vanaf het schooljaar 2011-2012 in 
gebruik wordt genomen.

Uitbreiding van gebouwen 
PROVIL
Het gebouw voor het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs wordt 
uitgebreid. Uniek is dat de werken 
worden uitgevoerd door de leer-
lingen van de school, die daardoor 
kunnen kennismaken met de hogere 
eisen van isolatie en energie volgens 
de laatste isolatienormen. Op dit 
ogenblik is het ruwbouwgedeelte 
bijna klaar. Om het tekort aan ruimte 

in de bouwhal van PROVIL op te 
vangen, zal de bestaande bouwhal 
uitgebreid worden met extra prak-
tijk- en klaslokalen. In een later 
stadium voorziet men een eerste 
verdieping van +/- 350m².

Renovatiewerken PROVIL
In vier bestaande gebouwen werden  
de oude metalen ramen vervangen 
door ramen in aluminium met verbe-
terde, dubbele beglazing. De renova-
tie van de conciërgewoning is in voor-
bereiding. Tevens zullen er een Finse 
piste en een nieuwe toegangsweg tot 
de school aangelegd worden. Ook 
worden er 62 zonnepanelen geplaatst.

Limburg investeert fors 
in PROVIL en PROVIL-ION 

Om kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen, investeert het provincie-
bestuur Limburg in 2010 in de uitbreiding en renovatie van de schoolge-
bouwen van de campus te Lommel.

Gedeputeerde Frank Smeets en provincieraadslid Bob Nijs: investeren in Lommels onderwijs.

Fiel Paesen nieuwe voorzitter CD&V-Lommel
Kristine Leeman geeft na negen jaar 
de fakkel door aan de nieuwe voorzit-
ter van CD&V Lommel, Fiel Paesen. 
Kristine staat de nieuwe voorzitter 
bij als ondervoorzitter. Fiel Paesen 
is technisch adviseur houtafdeling 
Wico-campus TIO en bekend in het 
Lommelse sportieve clubleven. De 
volgende jaren wil hij ijveren voor 
nog meer CD&V-accenten in het 
Lommelse beleid.
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