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Sinds dit voorjaar zetelt onze 
enthousiaste, nieuwverkozen 
ploeg in het gemeentebestuur. In 
dit nummer stellen we hen aan 
u voor met foto en gegevens. 
Onze schepenen Alies, Joris en 
Stefan geven een uitgebreide 
stand van zaken vanaf pagina 4!

Drie gemotiveerde schepenen
stellen onze nieuwe

ploeg voor

Van links naar rechts: 
Joris, Alies & Stefan



Nancy Sanen 
gemeenteraad

Diesterstraat 66
nancy.sanen@hotmail.com 

0479 33 94 43

Alies Smeets:
“De verkenningsronde is voorbij,
werk aan de winkel”

Er moet een nieuwe uitbater gevonden 
worden voor het cultuurcafé van CC 
het Loo. De gemeentelijke culturele vzw 
(GCIT) moet voor eind 2013 aangepast 
worden aan nieuwe regelgeving. Een 
technisch moeilijk dossier dat stilaan zijn 
beslag krijgt. Hiervoor werd het nodige 
ondernomen en ik maak me sterk dat we 
dit probleem binnen de voorziene termijn 
oplossen.
We willen samenwerken met scholen door 
een flankerend onderwijsbeleid te voeren. 
Dit betekent in dialoog  gaan met alle on-
derwijsinstellingen in onze gemeente over 
thema’s als veiligheid, spijbelen, naschoolse 
opvang, mobiliteit, armoede en inburgering.
In de teken- en muziekacademie krijgen 
leerlingen de kans om hun creatieve talen-
ten te ontplooien! Op lange termijn streven 

we o.a. naar een optimale huisvesting voor 
beide academies. 
Investeren in een kindvriendelijk gemeente-
beleid is belangrijk. Daarom moeten we de 
wachtlijsten voor kinderopvang wegwerken. 
Dit onder meer door  privé initiatieven te 
ondersteunen en de bestaande opvangmo-
gelijkheden uit te breiden.
We willen onze vernieuwde bibliotheek nog 
meer promoten door leuke ontmoetings-
momenten te realiseren. Een bib waar men 
zich thuis voelt. 
Budgetten worden vrijgemaakt voor de re-
novatie van het Molenhuis– met name het 
brandveilig maken ervan is een topprioriteit.  

Voor de begraafplaats Hoogveld wordt 
een ontwerp gemaakt om de toegankelijk-
heid naar de begraafpanden te verbeteren. 

We willen ook 
een sterrenweide 
realiseren.
Er werden budgetten voorzien voor het 
LAD om te starten met de verdere digitali-
sering van belangrijke archiefstukken.
Het meerjarenplan voor de kerkfabrieken 
werd goedgekeurd.
Dit waren maar enkele van de dossiers 
waarvoor oplossingen uitgewerkt worden. 
De weg is nog lang maar het is een boeiend 
pad dat ik samen met en voor elke Looi-
enaar wil bewandelen.  

Alies Smeets
schepen van Cultuur en Onderwijs

Baal 111 
schepen.smeets@tessenderlo.be

0479/63 87 92

Als schepen in het nieuwe gemeentebestuur heb ik de tijd geno-
men om dossiers te bestuderen, info te verzamelen en diensten 
beter te leren kennen. Die verkenningsronde is nu voorbij. Sta me 
toe enkele dossiers toe te lichten die op tafel liggen.
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Fons Vangenechten
OCMW-raad
Ter Ploeg 10

vangenechtennijs@skynet.be 
013/66 35 42

Emiel Meeus 
gemeenteraad
Sparrenweg 96
emiel.meeus1@telenet.be 
013/31 20 72

Eric Verboven
OCMW-raad 

Portiersveld 14
eric.verboven@telenet.be 

0494/79 38 76

Nelle 
Swinnen 

OCMW-raad 
Schoorstraat 10

nelle.swinnen@telenet.be 
0474/58 06 68

Paula Van Sweevelt 
gemeenteraad

Liebroek 6
paula_van_sweevelt@hotmail.com 

0474/60 99 20

Enthousiaste raadsleden op een rij
Hugo Bertels

gemeenteraad
Hommelbeek 17

hugobertels@telenet.be 
0478/41 33 89



Joris Billen:

“Uit de droom van de lente wordt 
in de herfst jam gemaakt”

We doen dit omdat iedere mens – zon-
der enige uitzondering – ons respect 
verdient van het begin  tot het einde van 
zijn leven.  Het gaat om mensen met be-
grip en respect behandelen, begrijpbare 
taal spreken en goed bereikbaar zijn. 
Zorg moet je immers organiseren vanuit 
de mensen die het nodig hebben en niet 
van bovenaf. 
Om dit goed te kunnen doen, voerde 
de administratie een uitgebreide omge-
vingsanalyse uit zodat we duidelijk onze 
strategie kunnen bepalen. We luisteren 
ook dagelijks naar heel wat mensen. Het 
gaat immers in essentie over het welzijn 
van iedereen, over onze zorg’die we aan-
bieden en hoe we daar samen iets groots 
van kunnen maken. Inspraak van de 

gebruiker is hierbij essentieel. We gaan 
samen proberen een steen te verleggen. 
Of  het nu een rotsblok of  een steentje 
wordt zal van veel factoren afhangen 
maar door het verleggen van die ene 
steen zal het OCMW er in de toekomst 
anders uitzien.
We gaan uiteraard verschillende wegen 
bewandelen. Een weg wil ik kort bespre-
ken: de vermaatschappelijking van de 
zorg. Het is voor iedereen beter. Wie wil 
niet graag zo lang mogelijk in zijn eigen 
omgeving blijven wonen? Nergens kan 
je gelukkiger zijn. 
In het leven van de meeste mensen 
komt echter een moment waarin het 
zelfstandig wonen en leven aangevuld 
moet worden met zorg van buitenaf. Die 

zorg kan komen van mantelzorg - fami-
lie, vrienden, buren - en natuurlijk ook 
van onze diensten
Mag ik je een goede reden geven je hier-
voor in te zetten?  Niemand kan zeggen 
dat hij of  zij nooit zal moeten rekenen 
op de ander. We kunnen allemaal plots 
ziek worden, zonder werk vallen of  een 
ongeval krijgen. Het gaat dus niet alleen 
om centen, om de zorg betaalbaar te 
houden, maar het is ook een kwalitatief  
argument.

Joris Billen
schepen van Sociale Zaken, 

Ontwikkelingssamenwerking 
en voorzitter OCMW 

Varode 12 
schepen.billen@tessenderlo.be  

0486 67 87 66

De meeste OCMW’s  hebben goede ideeën en doen goede dingen 
voor de mensen. Toch willen wij eruit springen met ons Welzijns-
huis. Het verschil zit in onze gedrevenheid: wat ons bezielt, waar-
om we een Welzijnshuis willen en van waaruit we dit willen doen.
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Stefan Govaerts:

“Mede-architect voor de 
toekomst van Tessenderlo”

Stefan Govaerts
schepen van Ruimtelijke 

Ordening en Milieu
Provincieraadslid

Molenstraat 53
schepen.govaerts@tessenderlo.be

0495 58 64 34

Als schepen van ruimtelijke ordening en 
milieu wil ik, samen met de ganse ploeg, 
echt het verschil maken voor de bevol-
king, door de uitstraling en ontwikkeling 
van onze gemeente steeds prioritair op 
de agenda te plaatsen.

Met CD&V in het bestuur willen we 
nieuwe keuzes maken voor de toekomst 
in Looi! Goede zaken mogen blijven, 
anderen willen we beter maken...

Toekomstige dossiers rond milieu en 
ruimtelijke ordening zullen in de vol-
gende periode nog uitgebreid aan bod 
komen, zowel in ons huis-aan-huisblad 

als via onze website. 

U kan mij steeds contacteren via onder-
staande gegevens voor meer informatie 
of  een afspraak!
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Geoffrey Vandervoort
(vandervoortgeoffrey@gmail.com)
www.tessenderlo.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Hete hangijzers:
Hulsterweg en het SALK
Hulsterweg
We zijn ons ervan bewust dat de ver-
keerssituatie op de Hulsterweg proble-
matisch is. Zowel personenwagens als 
vrachtwagens gebruiken de Hulster-
weg als binnenweg om industriezone 
Schoonhees te bereiken en dit soms aan 
te hoge snelheid. Er wordt bekeken hoe 
we de bestuurders op hun verantwoor-
delijkheid kunnen wijzen en hen via 
de wettelijke wegen kunnen omleiden. 
Zodoende willen we overlast voor de 
andere weggebruikers en buurtbewo-
ners voorkomen.

Het SALK 
Het SALK is het Strategisch Actieplan 

voor Limburg dat door de Vlaamse 
regering met de Bestendige Deputatie 
en  andere Limburgse instanties werd  
afgesloten ter ondersteuning van de 
economische herontwikke-
ling van onze provincie. De 
voorstellen die ons ge-
meentebestuur instuurde,  
werden tot nog toe erg 
spaarzaam aanvaard, met 
uitzondering van de 
realisatie van de N73 
Ham-Beringen, ter ont-
sluiting van de nieuwe 
bedrijventerreinen 
Ravenshout-Noord 
en de ontlasting van 

het verkeer industriepark Beringen. We 
zullen bij de verantwoordelijke instan-
ties blijven aandringen opdat we nog 
andere belangrijke projecten kunnen 
laten ondersteunen.

Wist je dat...
… 15 september onze jaarlijkse barbecue plaats heeft in OC De Griffel te Hulst? 
Voor het eerst kan je ook via onze website inschrijven.

… onze schepen Joris Billen in de lente fiere vader werd van Jakob? 
De gehele CD&V-afdeling wenst hem een voorspoedig vaderschap toe.

… er een uitstap naar Straatsburg in de steigers staat? 
Meer info volgt nog.


