
De koude trotseren in 
onze gemeente

De routes 
Als er sneeuw, ijzel of vorst voorspeld wordt, 
doorkruisen onze mannen de gemeente via 2 
routes: één in Heusden en één in Zolder. Deze 
routes werden opgemaakt in samenspraak met 
de brandweer, dienst 100, MUG en de politie 
zodat via deze routes het grootste deel van 
de gemeente snel bereikbaar is voor al deze 
diensten. Door deze doordachte routes moeten 
inwoners maximaal enkele honderden meters 
over gladde wegen rijden alvorens ze een 
gestrooide weg bereiken. 
Ondanks de vele vragen kunnen zij niet van 
deze route afwijken omdat:
• het nodig is om elke 4 uur te passeren 
 met zout om de wegen berijdbaar te 
 houden;
• er voldoende verkeer moet zijn om het 
 zout uit elkaar te rijden om effectief te zijn. 

De prioriteit
CD&V-Plus vindt het belangrijk dat de leerlingen 

veilig naar school kunnen. Daarom worden 
ook de straten rond onze scholen voorzien 
van zout tijdens schooldagen. Daarnaast 
wordt ook gezorgd voor een voldoende 
bereikbaarheid van een aantal openbare ge-
bouwen zoals het gemeentehuis, het OCMW, 
de kerken, …

Goed materiaal
Onze mannen kunnen niet werken zonder 
goed materiaal, dus heeft CD&V-Plus in 2010 
extra middelen voorzien voor goed mate-
riaal. Er  werden 2 sneeuwschelpen extra 
aangekocht om de sneeuw weg te duwen. 
Onze fi etsborstelwagen werd uitgerust met 
een schelp om de fi etspaden van sneeuw te 
ontdoen. Tot slot investeerde de gemeente in 
een smalspoortractor met borstels.

Na het zouttekort eind 2010 is onze voorraad 
nu opnieuw aangevuld.

Terwijl wij warm achter de kachel zitten, zorgen de mannen van onze gemeentelijke 
strooidienst ervoor dat een deel van onze gemeentewegen berijdbaar blijft.

Woensdag 1 december 19.15 uur. 
De eerste toehoorders betreden de zaal. 
Het belooft een vol huis te worden. 
Het gekozen onderwerp van de dorps-
raad is dan ook brandend actueel.

Dorpsraad  
in Eversel: 
een succes! 

In augustus werd ons containerpark 
overgenomen door Limburg.net. 
Dus heel wat inwoners zaten met 
vragen over wat er allemaal zou 
veranderen. Op deze constructieve 
dorpsraad werd er dieper ingegaan 
op de veranderingen, de voordelen en 
de gevolgen van het nieuwe contai-
nerpark. In onze volgende editie leest 
u hierover ongetwijfeld meer! Toch 
nieuwsgierig? We zetten de belangrijk-
ste veranderingen op onze website: 
www.heusden-zolder.cdenv.be 
Voor de start van de toelichting 
overliep de secretaris van de dorpsraad 
Jan Vandeput het voorbije werkjaar. 
De grootste realisatie in 2010 was 
ongetwijfeld de aanleg en inhuldiging 
van ons speelpleintje aan het parochie-
centrum. Ook de infrastructuurwerken 
in Eversel (aan pompstation ’t Heike, 
de Vroenweg, de Padbroekweg, de 
Everselkiezel en ’t Heike) worden op de 
voet gevolgd. Daarnaast zijn 
verschillende suggesties in verband 
met verkeersveiligheid voorgelegd aan 
het gemeentebestuur en de politie. 
In de nabije toekomst hopen we een 
uitgestippelde wandeling binnen 
Eversel te verwezenlijken in samenwer-
king met de gemeente. 
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De prioriteit
CD&V-Plus vindt het belangrijk dat de leerlingen nu opnieuw aangevuld.

“Dirk, Isabelle, Sonja, 
Marc en Mario zetten 
zich ook in 2011 in voor 
Heusden-Zolder!”
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Energie is hot - ook in het 
OCMW

Energiekosten lopen voor vele mensen op, 
zeker als uw woning slecht geïsoleerd is. 
En net dat is vaak het geval bij mensen met 
een laag inkomen. Daarom heeft het OCMW 
veel aandacht voor energie in de individuele 
begeleiding van mensen door de sociale 
dienst. Het is er regelmatig onderwerp van 
gesprek bij mensen in budgetbeheer of van 
mensen die bijkomende fi nanciële steun 
aanvragen. Waarvoor kunt u terecht bij het 
OCMW (tel. 011 45 61 50) als u vragen heeft 
rond energie?

1. Energiescans
De energiescan is een doorlichting van het 
energieverbruik in de woning. De scan geeft 
een eerste beeld van de energiesituatie 
en geeft een beeld van de mogelijke energie-
besparing op het gebied van isolatie, 
verwarming, verlichting, huishoudtoestellen 
en energiezuinig gedrag. De uitvoerder van 
een energiescan is Stebo. Een medewerker 
van Stebo voert tijdens de scan ook meteen 
een aantal kleine energiebesparende maat-
regelen uit zoals de plaatsing van spaar-
lampen, een waterbesparende douchekop, 
radiatorfolie of buisisolatie. 

2. Het energiefonds
Het OCMW beschikt ook over een energie-
fonds voor mensen die hun energiefactuur 
niet meer kunnen betalen. Meestal zijn er 
wel bepaalde voorwaarden gekoppeld aan 
dergelijke steun, bijvoorbeeld het deelnemen 

aan de groepswerking rond energiezuinig-
heid. Soms neemt het OCMW ook de kosten 
van energiebesparende maatregelen voor 
haar rekening. Zo kan het gebeuren dat het 
OCMW de vervanging van een oude koelkast 
betaalt.

3. Verwarmingstoelage/Sociaal 
stookoliefonds
Het OCMW kent ook, in opdracht van de fe-
derale regering, een verwarmingstoelage toe. 
Mensen met een laag inkomen krijgen een 
toelage voor de aankoop van hun stookolie. 
Door een actieve bekendmaking zorgt het 
OCMW ervoor dat iedere gerechtigde ook 
effectief gebruikmaakt van deze maatregel.
  
4. Oplaadterminal budgetmeter
In het OCMW kunt u ook terecht voor het 
opladen van de budgetmeter elektriciteit en 
sinds kort ook voor de budgetmeter aardgas. 
Met dergelijke meter betaalt u vooraf uw 
energiekosten, in plaats van achteraf via een 
factuur. Dit systeem wordt opgelegd aan 
bepaalde mensen met energieschulden. Ze 
worden zich hierdoor bewust van de kost-
prijs van energie. Eind december besliste de 
OCMW-raad om armen deze winter een mi-
nimumlevering van aardgas te garanderen. 
Zodoende hoeft niemand in de kou te blijven 
in onze gemeente.
Als u nog vragen hebt, kunt u telefonisch 
terecht op het OCMW op het nummer 
011 45 61 50. 
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Sonja: “Voor mij was het heel leerrijk om te 
zien hoe kleine ingrepen al een belangrijk 
effect kunnen hebben op onze energiefac-
tuur. Wij zullen dringend de verwarmings-
buizen in de kelder isoleren (foto 1), we 
gaan het dak meer isoleren en we zullen 
van de ramen in de leefruimten het glas 
vervangen. Dat was voor mij een belangrijke 
les: omdat de profi elen van de ramen nog 
goed zijn, hoeven we deze niet te vervangen. 
Het is voldoende om nieuwe tochtstrips te 
plaatsen en nieuw glas in 
de profi elen te laten zetten 
om energiewinst te maken 
(foto 2). Kleine maatregelen 
kunnen al een groot verschil 
maken!” 

Marc: “Wij kunnen door 
de constructie van onze 
woning weinig concrete maatregelen nemen. 
Het is bij ons bijvoorbeeld praktisch niet mo-
gelijk om het dak bijkomend te isoleren en 
onze ramen vervangen zou onmiddellijk een 
hoge kost zijn, omdat wij het meeste warmte 
verliezen langs de stalen profi elen van het 
raam. Maar de energieadviseur heeft mij wel 
overtuigd om enkele van mijn gewoontes 
aan te pakken. Bij ons op de slaapkamer 
staat dag in dag uit het raam open. Op zich 
is het voldoende om ’s morgens en ’s avonds 
het raam een kwartiertje open te zetten. Als 
je ziet hoeveel warmte door dat raam naar 
buiten vliegt, denk je wel eens twee keer na 
(foto 3)!”

Sonja: “Wat mij ook verbaasde, was het 
elektrische verbruik. Door de plaatsing van 
een hoogrendementsketel voor aardgas, ligt 
onze aardgasfactuur nu onder het gemid-
delde van de meeste Vlamingen. Maar onze 
elektriciteitsfactuur ligt hoger. Toen we 
gingen kijken waar dit aan ligt, blijkt dat bij-
voorbeeld onze vijverpomp heel wat energie 
verbruikt: tot 150 euro per jaar!”

Marc: “De energieadviezen door de energie-
adviseurs van ACW zijn 
heel zinvol. Voor sommige 
aanpassingen is wel wat 
geld nodig. Maar dan is er 
ook Duwolim. Woning-
eigenaars of huurders 
kunnen er goedkoop lenen 
voor energiebesparende 
maatregelen.  ACW organi-

seert zelfs groepsaankopen voor isolatie en 
condenserende gasketels. Waardoor de in-
vesteringen goedkoper worden voor mensen 
die hieraan meedoen.”

WIN WIN WIN 
WIN WIN WIN 
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5 gezinnen krijgen 
gratis advies van de 
energieadviseur met 
warmtecamera!
ACW Heusden-Zolder 
organiseert: “Op stap 
met de warmtecamera”

Heusden-Zolder als 
energieambassadeur 
van Vlaanderen 

Vijf gezinnen uit Heusden-Zolder kunnen 
dankzij ACW Heusden-Zolder een “doorlich-
ting” van hun woning met de thermocamera 
winnen. De thermocamera is een speciaal 
fototoestel dat warmteverlies ziet. Zo weet u 
precies waar er in uw huis “energielekken” 
zijn en kunt u heel gericht energiezuinig 
renoveren. Op donderdag 17 februari 2011 
van 19.00 tot 22.00 uur trekken we erop uit. 
Voor wie? Voor inwoners van Heusden-
Zolder die hun huis energiezuinig willen 
renoveren.
Hoe? Max. 5 gezinnen kunnen gratis deelne-
men. Ze gaan op donderdag 17 februari 2011 
in groep bij mekaar op bezoek, samen met 
de energieadviseur van ACW. De energieadvi-
seur maakt warmtefoto’s van elke woning en 
geeft advies.
Interesse? Stel u kandidaat bij Anita Beutels 
op tel. 0486 67 98 53 of 011 43 32 41. Dit kan 
op 31 januari 2011, 1, 2, 3 of  7 februari 2011 
telkens van 16 tot 19 uur.

Heusden-Zolder is energieambassadeur van 
Vlaanderen. Die titel wil CD&V-Plus uiter-
aard behouden. Bij de hervorming van onze 
gemeentelijke premies willen we voorloper in 
Vlaanderen blijven. Daarom zet CD&V-Plus 
volop in op premies voor isolatie van dak, 
muren, kelder en vloer van de woning. Ook 
het vervangen van enkel glas of oud dubbel 
glas door hoogrendementsglas kan rekenen 
op subsidies van onze gemeente. 
Voor de renovatie van oudere woningen 
blijven de subsidies voor condensatieketels 
bewaard. Als u een nieuwe woning wenst 
te bouwen, dan moedigt CD&V-Plus u aan 
om een E-peil lager dan 60 te halen (E-peil 
van E-80 is verplicht). Dit doen we door 
een premie van 250 euro uit te betalen aan 
iedere bouwheer die een E-peil lager dan E-60 
behaalt. CD&V-Plus wil zowel bestaande 
woningen als nieuwbouwwoningen maxi-
maal wapenen voor de energie-uitdagingen 
van deze tijd.

Met de thermocamera op pad

Voor meer informatie over 
de lening aan 2 % voor 
energiezuinige renovaties 
kunt u terecht bij: 

• Stebo - Noordlaan 137 - 3600 Genk
 089 30 83 03 - info@stebo.be
• Limcoop - Mgr. Broekxplein 6 
 3500 Hasselt - 011 29 08 58
 ludo.vounckx@limcoop.be

Onze aarde warmt op en de energievoorraad van moeder aarde is eindig. We zullen dus allemaal minder moeten verbruiken. 
De energieadviseurs van het ACW zorgen ervoor dat energie besparen en minder verbruiken voor iedereen een koud kunstje is. Op zondag 
9 januari lieten Sonja Claes en Marc Vanderstraeten hun woning screenen op het energieverbruik. ACW Limburg kwam langs met een 
thermografi sche camera om een energiefoto te maken van hun woning. Ze leerden heel wat bij! 

“Jef, Rita en Evert schenken 
graag extra aandacht aan het 
energieverbruik van de woningen 
in Heusden-centrum.”
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Kleine ingrepen 
kunnen een 

belangrijk effect op 
de energiefactuur 

hebben



• Zaterdag 19 februari 2011: 
 CD&V-Plus eetdag in “Ons Huis” 
 te Berkenbos
• Woensdag 16 maart 2011 om 19.30 uur: 
 samenaankoop dakisolatie door 
 KWB Eversel in de grote zaal van    
 Sint-Baaf
• Zaterdag 24 september 2011: 
 Feest met de burgemeester in CC Muze

Noteer alvast in 
uw agenda!

CD&V-Plus wenst 
iedereen het 
allerbeste voor het 
nieuwe jaar! 

 Sint-Baaf
• Zaterdag 24 september 2011: 
 Feest met de burgemeester in CC Muze

nieuwe jaar! 

Een warm 
hart: Ivon 
Claes 
Ivon Claes is altijd voor iedereen in de weer 
en springt bij waar er hulp nodig is. Niets is 
Ivon te veel. Ivon Claes bewijst dagelijks dat 
solidariteit tussen mensen begint bij uzelf en 
uw buren! Lid van OKRA en de Landelijke Gilden 
en lid van het dagelijks bestuur van de PWA. 

Laat uw stem horen in 
Heusden-Zolder
Wilt u ook uw stem laten horen in Heusden-Zolder? Wilt u ook uw mening kwijt over het 
gemeentelijk beleid? Vind een klankbord bij CD&V-Plus Heusden-Zolder en word lid! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dirk Claes op het nummer 0473 78 12 67 of bij
Marie-Josée Maris-Vanluyd op het nummer 0477 39 55 36. 
We geven u graag meer uitleg!  
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In gesprek met 
Wouter Beke
Op dinsdag 8 februari 2011 komt Wouter 
Beke naar de Kring om ons allemaal 
een boeiende blik te geven achter de 
schermen van de federale regerings-
onderhandelingen. 
U bent allemaal welkom om 20 uur! 


