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allereerst onze beste wensen voor het 
nieuwe jaar. Dat 2015 voor alle inwoners 
van Heusden-Zolder een schitterend jaar 
mag worden vol geluk, voorspoed en een 
goede gezondheid. 

Ook op politiek vlak willen we er een 
mooi jaar van maken.

Zoals iedereen intussen weet, rammelt het 
beleid van het huidig gemeentebestuur 
als een oude kar.  Schepen Bruno Buyse 
(NVA) werd destijds opzij geschoven, bur-
gemeester Mario Borremans en schepen 
Lode Schops stapten uit de NVA en ten-
slotte werd het ook bij andere partijen 
een komen en gaan van raadsleden.  Twee 
schepenen werden zonder bevoegdheid 
geplaatst maar blijven verder hun salaris 
ontvangen. Geen mens vindt zijn weg nog 
in dit kluwen. .

Door de interne twisten, de voortdurende 
stoelendans en de krappe meerderheid 
wordt intussen niets meer gerealiseerd  
in Heusden-Zolder. Alles draait enkel nog 
om het behoud van de meerderheid. Om 
de verwarring compleet te maken, wor-
den er ook voortdurend ondoordachte 

beslissingen genomen. De gemeentelijke 
basisschool Beekbeemden zou gesloten 
worden, dan werd ze weer verkocht aan 
het gemeenschapsonderwijs, maar uit-
eindelijk blijft de school waar ze is. 

De sporthallen van Bolderberg, Berken-
bos en Zolder-Centrum zouden onder de 
slopershamer komen.  Maar ook hier nam 
het gemeentebestuur plots een bocht 
van 180 graden en voorlopig blijven de 
hallen gewoon open. En over de plannen 
voor een overdekte wielerpiste nabij het 
circuit van Terlaemen zullen we maar he-
lemaal zwijgen.

De werken die nog wel uitgevoerd wor-
den zijn  allemaal projecten van de vorige 
coalitie waarvan CD&V Plus Heusden-Zol-
der de leiding had: de herinrichting van 
Zolder-Centrum, de vernieuwing van de 
Kanaalweg, de bouw van het buurthuis in 
Boekt, de uitbreiding van de bibliotheek, 
de bouw van het CVO op het mijnterrein 
en de opening van het dagverzorgings-
centrum De Brug.

Ook de belastingen stijgen, ondanks de 
verkiezingsbeloften, drie jaar op rij. In 

2014 was er de verhoging van de afvalwa-
terzuivering en dit jaar stijgt de huisvuil-
belasting en de belasting op drijfkracht. 
Voor 2016 verwachten we nog een reeks 
verhogingen zoals de belasting op on-
bebouwde percelen. Voor CD&V Plus 
Heusden-Zolder zijn deze stijgingen on-
aanvaardbaar en de beste oplossing om 
de schulden af te bouwen is volgens ons 
om te snoeien in de personeelskosten en 
de werkingsmiddelen.

Toch blijft onze ploeg niet werkloos aan 
de kant staan, maar willen we de zaken 
aanpakken. CD&V Plus Heusden-Zolder  is 
en blijft een stabiel rustpunt in deze woe-
lige politieke tijden. Wij willen positief en 
constructief bijdragen tot een gezond po-
litiek klimaat in onze gemeente. 

De volgende maanden gaan wij werk maken 
van enkele  punten.  Zo  moet de verkeersvei-
ligheid verhoogd worden in de as “Exelgaar-
den, Kortstraat, Heuvelstraat, Halstraat”. 

Ook omtrent “betaalbaar wonen” willen wij 
enkele dossiers weer in beweging zetten.

Veel leesplezier!

Dag iedereen,

Agenda

Gelukwensen

Witte lintjes 
activiteit

 Reis naar Brussel 
 Op zaterdag 7 maart 2015 nodigt Sonja jullie uit voor een gezinsuitstap naar 

Brussel boordevol verrassingen en contrasten!

 Programma
•	 9u:	vertrek	per	autocar	aan	Truckstop	26	Bis	(parking	achteraan)
•	 10u:	aankomst	in	Brussel
 o Volwassenen: rondleiding in de Senaat door Sonja Claes
 o Kinderen: rondleiding door het Vlaams parlement door de   

 educatieve dienst
•	 12u: lunch met broodjes/koude schotel in de Loketten van het Vlaams Parlement
•	 13u: Korte rondleiding door het Vlaams Parlement door Sonja Claes
•	 14u:	vertrek	naar	de	volkswijk	Marollen
•	 14.30u:	gidstocht	Het	 leven	zoals	het	 is	…	in	de	Marollen	verzorgd	door	

Tochten van Hoop vzw
•	 17u:	vertrek	richting	Heusden-Zolder
•	 18u:	avondmaal	in	Truckstop	26	Bis

Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij Liesbeth Maris, 
parlementair	medewerker:	0474491088,	liesbeth.maris@vlaamsparlement.be

 Eetdag 31 mei 2015 in Kuipershof van 17-21u.

Ontslag Dirk Schops
CD&V Plus Heusden-Zolder vindt het jammer dat Dirk Schops zonder overleg 
beslist heeft uit de partij te stappen. Voor CD&V Plus blijft het in de politiek 
essentieel om groepsbelang boven individueel belang te plaatsen. Wij gaan als 
groep verder om samen de toekomst van Heusden-Zolder aan te pakken!

Ties, de kleine spruit van Kristof Was en 
Nele, is geboren op 11 oktober 2014.

Feel Maris en Marie-Josée Vanluyd vierden 
op	9	augustus	2014	hun	gouden	jubileum
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Eerst en vooral willen wij iets rechtzet-
ten. De jongste tijd is er heel wat te doen 
geweest omtrent het wegstemmen van 
het vast bureau van het OCMW. Tijdens 
de OCMW-raad van 21 oktober stemden 
wij, samen met NVA en het Vlaams Be-
lang, het vast bureau weg. Het vast bu-
reau houdt zich bezig met de dagelijkse 
werking van het OCMW. Onze partij had 
hierin geen vertegenwoordiging. Nu 
het vast bureau weg is, verhuizen de be-
voegdheden naar de OCMW-raad waarin 
wij wel twee vertegenwoordigers heb-
ben. Op die manier kunnen wij wel op de 
dossiers wegen. Onze beslissing om te-
gen te stemmen was dus politiek gezien 
heel logisch.

Voor de verkiezingen hadden alle partijen 
beloofd om de verkeersveiligheid in de Hal-
straat aan te pakken.  Intussen zijn we twee 
jaar verder en is er nog niets gerealiseerd.  
Ook in de begroting of bij de verkeerscom-
missie vinden wij hierover niks terug.

Wij willen voor de as “Exelgaarden, Kort-
straat, Heuvelstraat, Halstraat” een 
fundamentele herinrichting zoals snelheids-
beperking, voorzieningen voor fietsers, ver-
keersremmende maatregelen en duidelijke 
oversteekplaatsen voor voetgangers.

De nieuw locatie voor het volwassenen onderwijs is bijna klaar.
Rita Vanhove, Sonja Claes en Annette Palmers

Wonen is duur, ook in Heusden-Zolder. 
Tijdens de vorige legislatuur zijn we in 
onze gemeente gestart met een woon-
overleg.  Politici en ambtenaren zaten 
samen rond de tafel om te overleggen 
welke stappen moeten worden gezet om 
in Heusden-Zolder voldoende betaalbare 
woningen te kunnen aanbieden.

Een goed huisvestingsbeleid bestaat 
onder meer uit de ontwikkeling van 
woongebied, de uitwerking van verkave-
lingsplannnen en het aanleggen van we-
gen en nutsvoorzieningen.

Cordon Sanitaire doorbroken?

Verkeers-
veiligheid

Samen pakken we de toekomst vast!

Onze realisaties!

Er werd vervolgens moord en brand 
geschreeuwd dat wij op die manier het 
cordon sanitaire rond het Vlaams Belang 
zouden doorbroken hebben. Laat ons 
dit echter duidelijk stellen:  wij hebben 
vooraf geen enkele afspraak gemaakt 
met het Vlaams Belang, wat anderen ook 
mogen beweren.  Onze OCMW-raadsle-
den stemden gewoon samen met de an-
dere oppositie-partijen.

Maar uiteindelijk kan dit nooit het grote 
probleem zijn waarmee de politici van 
Heusden-Zolder zich moeten bezig-
houden. Onze gemeente staat nu en de 
volgende jaren voor zware sociale uit-
dagingen.
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Helaas is van dit huisvestingsbeleid onder 
het huidig bestuur nog weinig te merken. 
De verdere ontwikkeling van Mortelveld 
achter de sporthal van Heusden-Cen-
trum, de verkaveling in het centrum van 
Boekt  en in de Sint-Jacobusstraat in Ever-
sel wachten op een verdere aanpak.

Het gemeentebestuur moet dringend de 
handen uit de mouwen steken om wonen 
voor onze inwoners mogelijk  te maken 
en vooral betaalbaar te houden.

Betaalbaar wonen

Dirk Claes en Marc Vanderstraeten

Annette Palmers

Andy Milencovic, José Put, Gert Reynders en Marc 
Vanderstraeten (kader)

Paolo Del Gallo (kader) en Anita Beutels

De Kanaalweg kreeg een hele nieuwe facelift
Tessa Leten (kader), Marie-Josée Maris-Vanluyd en Herman Snyers

De vernieuwing van de Dorpsstraat is een feit
Gert Reynders, Dirk Claes en Davy Schreurs (kader)

In De Brug worden dagelijks zorgbehoevenden 
opgevangen Freddy Mantels en Anita Beutels

De uitbreiding van de bibliotheek is een succes
Kristof Was, Isabelle Thielemans en An Gijbels (kader)


