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We zijn er bijna,
maar nog niet helemaal!
We zitten momenteel halfweg deze
bestuursperiode. Nog drie jaar te gaan.
Het lijkt lang maar… de tijd vliegt snel,
gebruik hem wel! En dat laatste gaan
we zeker doen. Want er is nog veel
werk te doen en we willen volgende
keer ‘echt het verschil maken’. Als we
al iets geleerd hebben van de huidige
meerderheid dan is het wel dat ‘onderling ruzie maken en goed besturen’
niet samengaan. We zitten ondertussen
echter niet alleen maar te wachten op
die ‘volgende keer’. We proberen met
positieve voorstellen en constructieve
tussenkomsten nu al een verschil te maken. Een verschil in stijl, een verschil
in inhoud en een verschil door samenhorigheid. We citeren losweg enkele
begrippen die verwijzen naar grondige
tussenkomsten van onze partij: rolwagenpad, begeleid wonen, voor- en
naschoolse opvang, bejaardenzorg, hotspots, zonnepanelen, bibliotheekwerking, buurtwerking, verkeersopleiding,
fietspaden, ondergrondse nutsleidingen,
defibrillator, orgaandonatie...
CD&V is overigens ook dé partij waarin verschillende geledingen een stem
hebben. Zo zijn er de politieke nieuwjaarsbrief van JONG CD&V, de witte
lintjesactie van Vrouw en Maatschappij, de V&M-reizen (om te leren) en de
informatiemomenten van de Senioren.
En ook onze mensen in het OCMW, het
PWA, de Cultuurraad, de ontmoetingscentra en in de vele socio-culturele,
jeugd- en sportverenigingen bewijzen
dagelijks dat zij begaan zijn met de
Looienaars. We zitten echt niet stil!
Ook de volgende drie jaren zal CD&V
aantonen dat we net ‘iets meer’ kunnen
betekenen voor de gemeenschap. Denk
daar ook aan wanneer je volgende keer
je stem uitbrengt.
CD&V-Tessenderlo

www.cdenv.be

Gelukkig nieuwjaar!

Het is bijna zover, nieuwjaar!
365 nieuwe dagen om samen te
leven, samen te werken en van
mekaar te houden.
Noteer nu al 15 januari 2010 want
dan organiseren wij onze traditionele
nieuwjaarsreceptie. U bent van harte
uitgenodigd. Het zal er gezellig worden met een hapje en een drankje,
met muziek en woord en met allemaal hartelijke mensen. En U bent
daar één van. Komen dus!

Met het jaareinde in het vooruitzicht,
wenst CD&V Tessenderlo alle Looienaars nu al een topjaar toe, een knaller, een dagelijkse knuffel, een zuiver
geweten, een jaar vol vertrouwen, een
jaar ‘uniek in je leven’! Een jaar zoals
een lekkere kop koffie, warm en sterk!
We stappen samen boordevol vertrouwen in dat splinternieuwe jaar met de
wens en de verwachting dat de pieken
van het afgelopen jaar de dalen van
het nieuwe jaar mogen worden.

Beste burgemeester
Dinsdag 1 September 2009 was voor
U alvast een mooie dag want toen
werd U de nieuwe burgemeester. Onze
CD&V-fractie wenst U alvast succes toe. In een interview las ik dat U
dicht bij de mensen wil staan. Een
slogan die onze partij niet vreemd is.
En nu dus ook een uitspraak van U
die we waarderen maar die we zullen
toetsen aan de werkelijkheid. Goede
voornemens zijn belangrijk, handelen
ernaar is nog belangrijker. We zullen
vanuit een kritische maar positieve

ingesteldheid toezien op de invulling
die U aan Uw ambt geeft. Om het met
een wijnspreuk te zeggen: ‘le beaujolais nouveau est
arrivé!’ Hopelijk
is het geen ‘oude
wijn in nieuwe
zakken’.
Stefan Govaerts
Fractieleider

Enkele verwachtingen en wensen
voor onze nieuwe burgemeester !

Blijf optimist: ook door een klein raampje schijnt
nog de zon, zelfs in de politiek.

Een vruchtbare samenwerking met voldoende
aandacht voor de gehuchten.

Bereikbaarheid voor alle Looienaars, ook voor de
oppositie

Als OCMW-raadslid heb ik in deze economisch
moeilijke tijden een politiek met als voedingsbodem het welzijn van elke Looienaar op mijn
verlanglijstje staan.

Ik stel de nieuwe burgemeester voor om de lat
op sociaal vlak zo hoog te leggen dat iedere
Looienaar er vlot onderdoor kan.

Ik wens een burgemeester met een groot hart
voor Looi

Geachte
Burgemeester
Als voorzitter van de CD&V wil ik
U als nieuwe burgemeester proficiat
wensen met Uw benoeming. We hopen
dat het een gelukkige periode wordt
in Uw leven, dat U een goede burgemeester wordt en dat U het algemeen
belang boven het partijpolitieke spel
zult stellen.
We verwachten een constructieve samenwerking met U en hopen dat goede
voorstellen, ook van de oppositie, in
dank uitgevoerd worden.
Omdat het bovenstaande zo vanzelfsprekend is, willen we iets concreter
zijn. We verwachten dat U:
- positief bent: een burgemeester moet
zelfs het negatieve ombuigen tot iets
positiefs;
- integer bent: een burgemeester geeft
het goede voorbeeld;
- onafhankelijk bent: een burgemeester staat boven de politieke partijen;
- inlevingsvermogen hebt: een
burgemeester kan zich verplaatsen in
verschillende personen en groepen. Hij
is een warm mens die meeleeft met
zijn mensen;
- samenwerking realiseert: een
burgemeester is een ‘bruggenbouwer’
tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen groepen met verschillende
belangen;
- evenwichtig bent: een burgemeester
treedt met rust en vertrouwen op in
situaties die daar om vragen;
- informatie goed op waarde weet te
schatten: een burgemeester heeft een
goed en snel inzicht in de waarde van
de diverse signalen uit de samenleving.
Als voorzitter wil ik namens onze
partij ook de afscheidnemende burgemeester, nu ereburgemeester, danken
voor de vaak prettige, soms ook wel
eens moeizame samenwerking al die
jaren. We wensen dat de komende periode van Uw leven een gelukkige wordt
waarin U kunt genieten van het leven.
Dat de wielersport daarbij een rol zal
spelen, daar twijfelen we niet aan.
Georges Billen
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In de kijker

Eric Verboven
Met Eric Verboven treffen we een bezige bij. Eric is 51, woont op Portiersveld 14 in Engsbergen en is gehuwd met Arlette Van Roost met wie hij
samen de zorg heeft over vier kinderen.
Naast zijn werk als kwaliteitscontroleur bij een bedrijf in Paal, waar
hij als lid van het ACV zetelt in de
ondernemingsraad, vindt hij nog tijd
om op andere fronten actief te zijn.
Vroeger nog voetballer bij Tessenderlo en Engsbergen, trainer bij o.a.
Okselaar en Mol en jeugdtrainer bij

Engsbergen, kiest hij nu voor rustigere hobby’s. Tuinieren, wandelen en
postzegels verzamelen, het houdt een
mens bezig.
Maar niet genoeg blijkbaar want ook
op sociaal vlak is Eric actief. Zo is
hij naast bestuurslid bij CD&V ook
nog bestuurslid bij de Landelijke

Gilde in Engsbergen. ‘Samenwerken
om samen iets te realiseren’ is zijn
motto. Op die manier wil hij zijn
steentje bijdragen om Tessenderlo
beter en aangenamer te maken.

Besturen is vooruitzien!
De al dan niet aanleg van de N73 in
onze gemeente zal binnenkort een politiek thema op de agenda worden. Om
daarover met kennis van zaken te kunnen oordelen, organiseerden we een
druk bijgewoonde informatieavond.

Gastsprekers waren Lode CEYSSENS (burgemeester van MeeuwenGruitrode en Vlaams volksvertegenwoordiger), Jos DESSERS
(voorzitter van de Ondernemersclub
Tessenderlo) en August FEYEN (co-

ordinator Limburgse Milieukoepel).
Elk van hen belichtte het dossier
vanuit een andere, eigen invalshoek.
Leerzaam!

Vlnr: August Feyen, Alies Smeets, Lode Ceyssens, Jos Dessers
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Dagboek

in Engsbergen

In stresserende en onzekere tijden zijn
sociale contacten en ontspanning meer
dan ooit noodzakelijke vitaminepillen.
In de Engsbergse buurten Portiersveld
en Heiveld organiseren inwonenden op
regelmatige tijdstippen o.a. petanque
en volleybal.
Samen sporten, mekaar wat meer en
anders zien…de positieve resultaten
waren snel merkbaar. Buren zijn weer

buren en niet zomaar ‘het gezin dat
naast je woont’.
CD&V ijvert voor alle vormen van
buurtsporten. Omdat het verder gaat
dan enkel het sportieve, het maakt onze
samenleving warmer en hechter.
Wil je iets organiseren in jouw buurt?
Eric Verboven wil je graag helpen!
(0494 793876 of
eric.verboven@telenet.be)

Wist je dat…
… je 15 januari moet vrij houden om
dat er dan een spetterende nieuwjaarsreceptie plaatsvindt?
… iedere Looienaar bij het bestuur van
CD&V kan komen?
… het ons verheugt dat de riolering in
Engsbergen eindelijk aanzienlijk wordt
uitgebreid?
… de gesubsidieerde aanleg ervan
echter in 1996 (toen er nog geen
zuiveringsstation vereist was) van het
investeringsprogramma werd geschrapt
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In onze nieuwe rubriek ‘Dagboek
van…’ laten we je meekijken naar
een dag uit het leven van een van
onze leden. Nele Theys bijt de spits
af. Zij is behalve bestuurlid ook
voorzitster van ‘Vrouw en Maatschappij’, de vrouwenbeweging van
CD&V.
Als projectleider met projecten in Antwerpen en Hoboken zit ik het gros van
de week in’t Stad. Dus dagelijks pendelen. Niet altijd een lachertje! Vandaag
maandag, na een deugddoend weekend
met verschillende activiteiten, begin
ik met volle moed aan een nieuwe
werkweek. Geen al te lange files, geen
ongevallen… een goed begin. Er staan
heel wat afspraken op het programma,
dus ook veel over en weer gerij tussen Antwerpen Centrum en Hoboken
en ook nog naar Arendonk waar het
hoofdkantoor van de firma gevestigd is.
Na daar de laatste administratieve zaken afgehandeld te hebben, kan ik mijn
eerste werkdag van de week afsluiten.
Als ik eindelijk thuis kom, het is al vrij
laat, staat, met dank aan mijn mama,
mijn bordje al klaar op tafel.
’s Avonds nog een telefoontje gedaan
met een vriendin die ik al een hele
tijd niet gezien heb. Uiteindelijk sluit
ik samen met 836 962 andere TVkijkers de avond af met ‘Code 37’.
We staan alweer bijna klaar voor een
volgende dag!

door de toenmalige meerderheid van
SP/VLD?
… we in de gemeenteraad met een ‘onafhankelijk voorzitter Herman Geyskens’ een ‘éénmanspartij’ rijker zijn?
… ‘onafhankelijk’ in de politiek meestal voortvloeit uit ‘ontevredenheid’?
… boze tongen nu al spreken van
SPLIT in plaats van SPIL?
… onze eindejaarstractatie zal doorgaan op de maandagmarkt van 28
december?
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Buurtsporten in de lift

