
Wil je ook jouw stem laten horen in Heusden-Zolder? Wil jij ook je mening kwijt over 
het gemeentelijk beleid? Vind een klankbord bij CD&V-Plus Heusden-Zolder en word 
lid! Voor meer informatie kan je terecht bij Marie-Josée Maris-Vanluyd op het nummer 
0477 39 55 36. Zij geeft je graag meer uitleg! 

CD&V-Plus  
op café 

Interesse?   

Een bezige bij: An Gijbels
An Gijbels is 33 jaar, mama van Maite en 
Senne, gehuwd met Dirk Claes en profes-
sioneel onthaalmoeder. Daarnaast is ze 
ook voorzitster van W!lt. W!lt organi-
seert ongeveer tweemaandelijks een leuke 
activiteit voor jonge, dynamische vrouwen. 
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Wij zorgen voor  
een veilige gemeente! 
CD&V-Plus zet in op een veilige samenleving: wij willen een gemeente waar iedereen zich 
veilig voelt. Wij voeren een kordaat veiligheidsbeleid dat ook preventief werkt. Enkel een 
samenwerking tussen vele partners (denk maar aan de politie, de gemeenschapswacht of 
de brandweer) kan dit realiseren. Met de medewerking van onze bewoners realiseren we 
zo een veilige gemeente! 

De Dorpsraad van Boekt is de oudste 
en misschien ook wel de meest actieve 
dorpsraad binnen Heusden-Zolder. 
Bezieler en voorzitter van deze dorps-
raad is Jos Tielens. Al verschillende 
jaren zet hij zich in om van Boekt een 
bruisend dorp te maken. Graag geven 
we jou een blik op hun activiteiten.

ten eerste is er ‘Boekt feest’, het jaar-
lijkse wijkfeest in Boekt dat uitgegroeid 
is tot een van de mooiste dorpsfeesten 
in onze gemeente. 

Reeds verschillende jaren ijvert deze 
dorpsraad voor een nieuwe infrastructuur 
en nu is het zo ver: het nieuwe buurthuis 
komt er. Het wordt een ontmoetingscen-
trum voor jong en oud, voorzien van een 
cafetaria en de nodige vergaderzalen. Dit 
project is, mede dankzij Jos, een mooie 
samenwerking tussen verschillende 
verenigingen. 

Een ander project waar Jos en zijn 
dorpsraadteam de schouders hebben 
onder gezet is het dorpskrantje ‘Boeketje’. 
Dit krantje dat de inwoners van Boekt 
informeert over het reilen en zeilen in 
hun dorp, zit sinds kort ook in een nieuw, 
mooi en fris kleedje. 

Boekt mag trots zijn op zijn dorpsraad, 
met een gedreven voorzitter als Jos 
tielens. Proficiat, doe zo verder. Heusden-
Zolder heeft mensen als jullie nodig.
 
Dirk Claes
Voorzitter CD&V-Plus

Bruisend 
Boekt 
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Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is onze eerste prioriteit. We 
pakken dit structureel aan (denk bijvoorbeeld 
aan het verbreden van de fietspaden op de 
Sluisbamd in Zolder). Maar daarnaast werken 
we ook samen met de scholen talrijke preven-
tieve verkeersactiviteiten uit. 
 
Onze preventieambtenaar werkt heel wat ver-
keersactiviteiten uit: ze organiseert een fiets-
examen in alle scholen en leent verkeersmate-
riaal uit. Bij het begin van het schooljaar lopen 
alle lagere scholen storm voor het vastleggen 
van deze verkeersactiviteiten. 

Ook de politie draagt haar steentje bij aan 
de verkeersveiligheid door het uitvoeren van 
preventieve fietscontroles in september. 
 
Gemeenschapswachten nemen de fiets-
graveeracties voor hun rekening: vorig jaar 

werden er 344 fietsen gegraveerd. Bij verlies of 
diefstal kunnen deze dan veel sneller terugge-
vonden worden. 

Sociale controle

Sociale controle is onze tweede belangrijk-
ste prioriteit. Hiervoor werken de gemeen-
schapswachten en de wijkagenten nauw 
samen. 

De politie houdt in de vakantie extra toezicht. 
Elk jaar vragen iets meer dan 250 gezinnen 
toezicht door de politie tijdens de vakantie. 
De politie komt dan een keer of vier langs bij 
jou in de straat. Zij houden een extra oogje in 
het zeil bij je woning. 

CD&V-Plus bedankt graag alle mensen die 
meewerken aan een veilige gemeente! Samen 
zorgen we ervoor dat het goed is om te wonen 
in Heusden-Zolder!

CD&V-Plus is een leuke, dynamische 
groep. Geniet mee van onze café-
babbels en wie weet komen we elkaar 
binnenkort wel eens ergens onderweg 
tegen!

In aanloop naar de Weyerkesfeesten op 
22, 23 en 24 juni 2012 breien An en de 
andere dames van W!lt mee aan een leuk 
jasje waarmee onze gemeente opgefleurd 
wordt. Kortom, in haar vrije tijd breit ze 
aan een warme gemeente!

PuntPlus



Wij werken aan een veilige gemeente! 

Eversel 
Orde en netheid zorgen voor een 
veilig gevoel. Elke dag sturen wij 10 
mensen op pad om het zwerfvuil op te 
ruimen en de straten proper te maken. 
Het resultaat van de opruimactie van 
de KWB in Eversel leert dat dit geen 
overbodige luxe is! Bedankt voor deze 
actie! We hopen dat het veel inwoners 
mag inspireren om straten en buurten 
afvalvrij te houden.

Viversel 
Gedurende deze legislatuur werden er 
op heel wat plaatsen nieuwe fietspaden 
aangelegd. Naast de herinrichting van 
het centrum zullen de fietspaden aan de 
Jeugdlaan aangelegd worden.

Bolderberg 
In alle lagere scholen van onze gemeen-
ten legden de leerlingen van het
zesde leerjaar deze (of vorige) maand 
een fietsexamen af. Na een hele dag 
vol praktische oefeningen moesten alle 
leerlingen een route door het centrum 
afleggen. Dit was het uiteindelijke exa-
men. Op de gevaarlijke plaatsen hielden 
de politie en de stad uiteraard een oogje
in het zeil. Zo zijn al deze leerlingen 
klaar om volgend schooljaar op een 
veilige manier de fiets te nemen naar het 
middelbaar onderwijs!

Heusden-Centrum  
Elke eigenaar van een woning waar 
ingebroken wordt, heeft recht op 
techno preventief advies van onze 
preventieambtenaar. Na aangifte bij de 
politie zullen alle getroffen inwoners 
die dit wensen gratis advies krijgen.  
Vorig jaar werden meer dan 70 wonin-
gen na inbraak veiliger gemaakt in onze 
gemeente. Wil je ook veiligheidsadvies 
of wil je weten welke investeringen in 
veiligheid je fiscaal kunt aftrekken?  
Je kunt gratis terecht op de gemeente.

Berkenbos  

Zolder-Centrum   

Vorig jaar maakten we voor alle scholen 
in Heusden-Zolder een fietsplan op. 
Veel leerlingen gebruiken dezelfde 
fietsroute om van en naar school te 
rijden. Met een fietsplan promoten we 
de meest veilige fietsroute. Wil je de 
fietsroute van of naar jouw school?  
Je kunt het plan opvragen bij Ellen  
Denckens, 011 80 82 68 of via mail  
ellen.denckens@heusden-zolder.be. 

Het is bijna zover! Na de zomer starten 
we met de heraanleg van het kruispunt 
Ringlaan-Molenstraat. De aanleg van 
de rotonde aan Broekmans-KBC en de 
herinrichting van de oversteekplaats 
aan Beekbeemden zijn de eerste twee 
stappen in aanloop naar een veiliger 
centrum! 

Boekt   
Om vier uur is het aan elke schoolpoort 
spitsuur. Om de fietsers beter zichtbaar 
te maken kregen deze legislatuur meer 
dan 100 gemachtigd opzichters een 
opleiding. Zij zorgen elke dag voor een 
veilig vertrek van de leerlingen. Ook aan 
de school in Boekt staat elke avond een 
gemachtigd opzichter. 

Ben je nog nooit van energieleverancier veranderd? Dan is de kans groot dat 
je te veel elektriciteit of aardgas betaalt. Heb je daar genoeg van? Kom dan 
zeker naar een van onze energieavonden. Aan de hand van je jaarlijkse ener-
gieafrekening zullen Sonja Claes of één van onze kandidaat-manda tarissen 
aan de hand van je laatste eindafrekening van elektriciteit of aardgas nagaan 
of je bij de meest voordelige leverancier zit. Indien dit niet het geval is, hel-
pen zij je graag om over te schakelen. 

Voor wie? Voor alle inwoners van Heusden-Zolder die niet te veel willen 
betalen voor hun energie. 

Hoe? Je kunt gewoon langskomen op een van onze avonden:
• dinsdag 26 juni 2012 om 18.00 uur in de Kring in Heusden-Centrum 
• zaterdag 30 juni 2012 om 9.00 uur in CC Muze in Zolder

tot dan!

Bespaar tot 400 euro per jaar.

Betaal je te veel  
elektriciteit of aardgas?   


