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De vakantie is al lang voorbij. De
batterijen zijn weer opgeladen. We
vliegen er in.
Zo organiseerden we op 5 september
een geslaagde BBQ en op 13 oktober een infoavond rond verkeersveiligheid. We organiseerden op 29
oktober een avondje naar The Night
of the Proms. Daarnaast blijven onze
raadsleden puik oppositiewerk leveren en proberen ze –wat niet makkelijk is- mee het beleid van deze
gemeente richting te geven.
Ik ben er zeker van: met onze ploeg
zullen we nog heel wat realiseren.
Met uw steun!
Brecht Grieten
Voorzitter CD&V Tessenderlo

in actie

Denkdag

Wendy Bosmans

www.cdenv.be

‘Hart’ of ‘hard’

voor de verenigingen?

De horeca (drankverkoop) in de
ontmoetingcentra (Kriekel, Goor,
Loo, Griffel) wordt beheerd door
het gemeentebestuur. Het wil zo de
‘basisprijzen’ voor dranken in de
OC’s gelijk maken.
Niks mis mee. Wij constateerden
vroeger ook al dat drankprijzen sterk
schommelden en stegen in prijs met
28% tot 58%. Waardoor de winstmarges van verenigingen slonken. Die
hebben overigens geen keuze en moeten hun drank afnemen (via de gerant)
van het OC. Zelfs al zijn de prijzen er
een stuk hoger dan in de kleinhandel.
De gemeente besliste nu dat op het
drankgebruik in een OC door de
gemeente en door vzw het Loo op de
basisprijs van die drank 10% aan de
gerant moet betaald worden. Voor de
Looise verenigingen wordt dat 25%,
voor andere gebruikers 50%.
CD&V vindt die percentages voor de
Looise verenigingen en anderen te
hoog. Vooral omdat verenigingen al
huur betalen voor het gebruik van de
culturele infrastructuur. Drankprijzen
moeten daarom redelijk blijven. Ver-

enigingen moeten voor hun overleven
ook winst maken op hun activiteiten.
En waarom zouden verenigingen met
activiteiten die, in tegenstelling met
die van vzw het Loo, vaak exclusief
op de Looise bevolking gericht zijn,
meer moeten betalen dan de gemeente? Beiden staan toch ten dienste van
de Looienaar! Ons voorstel: gemeente, vzw het Loo en verenigingen 15%
en andere gebruikers 30%. Spijtig genoeg werd ons voorstel niet aanvaard.
We blijven dit agenderen en opvolgen
met een ‘hart’ voor de verenigingen.
Of hoe een gemeentebestuur ‘hard’
kan zijn voor haar verenigingen!
Louis Alaerts, Alies Smeets & Marcel Gielen

BBQ

Je bent jong en je wil wat?
Tessenderlo heeft één
politieke jongerenorganisatie: JONG CD&V. Een
toffe groep van een twintigtal jongeren uit onze
gemeente. Hun activiteiten zijn erg gevarieerd. Zo schuimden
ze in januari nieuwjaarsrecepties af,
gingen ze in februari naar het nationaal congres, hielpen ze volop mee

Jeugdbeleidsplan
2010:

een
slordig
geval

Ook dit jaar diende de Jeugdraad een
Jeugdbeleidsplan (JBP) voor te leggen
aan de gemeenteraad. Jong CD&V engageerde zich om mee te werken aan
de uitwerking ervan. Helaas kwam dit
JBP op een ondermaatse manier tot
stand. Zo was de respons op schriftelijke enquêtes bij verenigingen ondermaats en werden jongeren die niet
bij een vereniging aangesloten zijn onvoldoende betrokken. Eigenlijk werd
het nieuwe JBP een verknipte versie
van het vorige. Dat weinig verenigingen actief wensten deel te nemen aan
het opstellen van het JBP is jammer.
Dat buiten de startvergadering GEEN
ENKELE vergadering meer werd
belegd om er aan te werken is ronduit
onprofessioneel.
Jong CD&V betreurt overigens ook
het gebrek aan bereikbaarheid van de
Jeugddienst de voorbije maanden.
Joris Billen & Bart Robrechts
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aan de voorbije verkiezingscampagne,
discussiëren ze mee op bestuursvergaderingen enz. Binnenkort komen ze
met verrassende activiteiten.
Wil je meewerken, wil je informatie?
Contacteer ons dan via facebook:
JONG CD&V Tessenderlo.
Je bent meer dan welkom!

Veilig verkeer!
Het verkeer in ons dorp wordt elk jaar drukker. Vooral voor jonge fietsers
is het gevaarlijk. Zeker met de grote wegenwerken in ons dorp. Voor één
kritiek punt willen we extra aandacht vragen.
Bijgaande foto toont de situatie na
schooltijd op de Rodeheide, net naast
de Steendries. Er loopt daar een “paddeke” waar veel scholieren doorfietsen
om dan de Rodeheide over te steken.
Niet zonder risico. JONG CD&V
vraagt het gemeentebestuur om hier
een verkeerssteward te voorzien wanneer de school uit is.
Een goed idee? Stuur dan een brief of email met vermelding
“verkeerssteward Rodeheide NU” naar:
Bart Robrechts
Voorzitter JONG CD&V Tessenderlo
Gerhagenstraat 3A bus 201, 3980 Tessenderlo
bart_robrechts@hotmail.com
We overhandigen ze aan de bevoegde schepen.
Michaël Vanpol & Bart Robrechts

Uit OCMW en gemeenteraad

‘Gewoon als het kan,
speciaal als het moet’
‘Inclusie’ is al enkele jaren een kernwoord in de wereld van het gehandicaptenbeleid. Het staat voor alles wat
er toe bijdraagt om personen met een
handicap beter bij de samenleving te
betrekken. Gewoon onderwijs i.p.v.
buitengewoon onderwijs, wonen op
een appartement in plaats van in een
instelling, werken in een gewoon

bedrijf in plaats van in een beschutte
werkplaats...
We weten dat dit niet altijd mogelijk
is. Niet iedere handicap laat leven
zonder ondersteuning toe. Maar toch,
waar mogelijk: ‘gewoon als het kan,
speciaal als het moet’.
Voor CD&V Tessenderlo is dit een
uitgangspunt in haar ‘kansenbeleid
.direct Informatieblad CD&V

Nieuws van ‘Vrouw en Maatschappij’

Op vraag van V&M
Tessenderlo heeft politieinspecteur Rob Mondelaers
meer uitleg gegeven over de verkeerssituatie in Tessenderlo.

Onderwijscheques

Wat vele Looienaars nog niet weten is dat de Markt en de Kerkstraat
woonerf zijn geworden. Fietsers en
voetgangers hebben hier altijd voorrang. Dit is zeer interessant voor de
schoolgaande jeugd. Men mag er
maar 20 km per uur rijden. Dit betekent ook dat er nu moet geparkeerd
worden in de vakken op de markt. Er
is nu ook een nieuwe veilige over-

steekplaats aan de Rode Heide en
Kerkstraat.
Nog steeds worden de parkeerplaatsen in de Kerkstraat voor de schoolbus helaas meestal ingenomen door
autobestuurders. Op het einde van de
infoavond wachtte de deelnemers nog
een klein, maar leuk examen.

voor mensen met een handicap’. Wij
willen deze mensen zoveel mogelijk
kansen geven in eigen dorp. Dit vraagt
visie, investeringen, keuzes. Maar
daar staat politiek voor. Voor ons
zijn de Looise gehandicapten geen
doelgroep maar een ‘kansengroep’.
Het is onze politieke taak om ze op
het lokale vlak maximale woon- en
leefkansen te geven.
Het slopen van de oude rijkswachtkazerne is daarom een gemiste kans. Een
gebouw en een site met mogelijkhe-

den, centraal gelegen in de omgeving
van scholen, handelszaken, openbaar
vervoer! Wij blijven ijveren voor een
sociale bestemming ervan. En voor
een ‘inclusief gehandicaptenbeleid’ op
lokaal niveau met lokale oplossingen
voor lokale mensen.
Wij wensen iedere Looienaar met een
handicap een plaats voor zichzelf in
onze gemeenschap en in hun vertrouwde buurt toe.

Ondanks inspanningen om het basisonderwijs kosteloos te maken, is
een schooljaar nooit gratis. Zelfs met
studietoelagen en studiebeurzen hebben veel ouders het financieel moeilijk
om alles te betalen. Onderzoek wijst
uit dat kleuteronderwijs tot 220 euro
per schooljaar kost, lager onderwijs
tot 470 euro en secundair onderwijs
gemiddeld 840 euro. Voor kansarme
gezinnen zijn het zware uitgaven.
Sommige gemeenten bieden hen daarom onderwijscheques aan. Ze kunnen
daarmee schoolrekeningen betalen,
boeken huren en werkmateriaal kopen.
Als inkomensgrens voor het toekennen
ervan kan de voorkeursregeling OMNIO gebruikt worden. De waarde van
de cheques bepaalt de gemeente.
Wordt Tessenderlo de volgende
gemeente die onderwijscheques geeft
aan kansarmen?
Een voorstel van CD&V Tessenderlo!

Louis Alaerts

Joris Billen
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Alies Smeets,
voorzitster V&M Tessenderlo
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Dagboek
Wist je dat…
Evy Van Doninck
Ik ben Evy Van Doninck, ondervoorzitter van de Looise CD&V,
getrouwd met Gunther en moeder
van twee kinderen. Ik woon in Hulst
waar ik actief ben in het oudercomité van de Wereldwijzer. Ik help ook
mee op het Moulin Rock Festival
(MRF).

Tot augustus werkte ik in Gasthuisberg,
afdeling acute geriatrie. In september
ben ik in Hasselt in een project gestapt
om kwetsbare ouderen zolang mogelijk
in hun thuissituatie te laten verblijven
door er te zijn voor de zorgvrager maar
ook voor diens mantelzorgers.
Vrijdag 1 oktober, zeer vroeg gestart.
Om 6.45 u. al de deur uit, met de trein
naar Leuven.
De ganse dag opleiding gehad over de
RAI HC. Dat is een screeningsinstrument dat gebruikt wordt om problemen
te detecteren bij kwetsbare ouderen.
Om 16.32 u. met de trein naar huis. Aan
het station opgepikt door man en kinderen. Dan richting schoonouders waar de
kinderen gaan logeren.
Om 19.00 u. afgesproken met MRFvrienden op restaurant alvorens naar het
dankfeestje te gaan van het MRF. Fijn
feestje, gebleven tot 23.00 u.. En dan
bedtijd. Morgen weer een drukke dag.

We zullen ze
missen…
In juli nam onze partij afscheid van gemeenteraadslid Jeffry De Keyser die naar Dessel verhuisde en van OCMW-raadslid Agnes Jacobs.
Jeffry en Agnes waren beiden betrokken en geëngageerde personen die zich de
voorbije jaren dienstbaar opstelden voor de Looise bevolking en voor onze partij.
We zullen ze missen. We wensen hen het allerbeste toe.

… het wintert voor de verenigingen?
Bij de verenigingen heerst ongenoegen over de bedragen van de gemeentelijke toelagen. Ze zijn niet in
verhouding tot de geleverde prestaties.
Ze vragen dan ook terecht een herziening van de toekenningsvoorwaarden.
…aquafin, die werken uitvoert op de
Lapseheide, de ruwe keienlaag van de
verbindingsweg Steenovenstraat met
Heiveld en Asdonkstraat zal bedekken
met een zachte bovenlaag zodat het
een mooie wandelweg wordt?
… er volgens geruchten aan de vroegere rijkswachtkazerne serviceflats
voor bejaarden en minder validen komen? Altijd al een vraag van CD&V
geweest!

Gerhagen
in harmonie!
Tijdens de gemeenteraad van september vroegen we of er al concrete
afspraken gemaakt waren om Gerhagen uit te bouwen tot een natuurgebied waar mens en natuur in harmonie
kunnen samenleven. Dat is nog altijd
niet zo. Alhoewel men in februari al
beloofde dat daarvoor acties zouden
ondernomen worden.
Wij stellen voor om een domeinwachter aan te werven voor Gerhagen.

En waar mensen gaan komen er ook nieuwe. Joeri Sannen volgt Jeffry op in de
gemeenteraad. Hem wensen we behalve succes vooral veel inzet toe!

colofon
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT
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