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Alies brengt cultuur weer 

naar de gemeente

Onze schepen van cultuur leidde onlangs de overgang van 
de vzw GCIT naar de gemeente in goede banen. Zo komt, 
na 25 jaar, de werking van de cultuurhuizen weer onder ge-
meentelijk bestuur. 
Lees verder binnenin dit magazine!
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GICT: moeilijk dossier met goede afloop
Vanaf 1 januari 2014 worden de activiteiten van de vzw GICT 
(Gemeentelijke Culturele Infrastructuur Tessenderlo) weer 
ondergebracht  binnen de gemeentelijke diensten. Die vzw 
stond gedurende meer dan 25 jaar in voor het beheer over 
cultuurcentrum het LOO en later ook over de ontmoetings-
centra in de gehuchten. Niet alleen het beheer van de ac-
commodatie maar ook het personeel wordt weer helemaal 
gemeentelijk. 

“De vzw kon in die vorm niet 
blijven bestaan. Ze moest 
vanwege de Vlaamse overheid 
veranderd worden, omdat de 
gebouwen van de gemeente 
zijn en omdat de gemeente-
lijke dotaties te hoog waren. 
Het was een complex dossier, 
waarvoor ik de nodige advie-

zen heb gevraagd aan specialisten en 
ruim overlegd heb met de vzw en an-
dere betrokkenen”, verduidelijkt sche-
pen Alies Smeets: “We hebben ervoor 
gekozen om de personeelsleden van de 
huidige vzw op te nemen in het orga-
nogram van de gemeente. Op bepaalde 

terreinen moest er ingeleverd worden 
maar er zijn ook extra voordelen”.
Alies heeft een drukke en moeilijke 
periode achter de rug, maar vindt het 
eindresultaat bemoedigend. Ze wil dan 
ook met een positieve ingesteldheid 
opnieuw van start gaan. Het organise-
ren van de inspraak vanuit het culturele 
veld zal gebeuren via een onafhanke-
lijke adviescommissie. Het schepencol-
lege wil deze commissie een zo groot 
mogelijke autonomie geven. Verder 
wil schepen Smeets haar best doen om 
het verhuurreglement te verbeteren in 
samenwerking met de adviescommissie 
en de cultuurraad.

Senioren op politieke wandel in Hulst
Op 19 december van afgelopen jaar vertrokken een zevental CD&V 
senioren voor een politieke wandeling door de deelgemeente, om 
op een positief-kritische manier de deelgemeente van dichterbij 
te bekijken. Naast de seniorenbril werd ook gedacht aan de (klein)
kinderen, het algemeen welzijn van de inwoners stond dus voorop.

Aan het vertrekpunt op het kerkplein 
werd een mogelijk pijnpunt opgemerkt: 
het oversteken.  Als suggestie kwam een 
combinatie van meer zebrapaden en een 
sensibiliseringsactie voor chauffeurs naar 
boven om ouderen en kinderen veiliger 
over de straten van Hulst-centrum te 
krijgen. Ook werd er geopperd om meer 
wegmarkeringen aan te brengen en na te 
denken over de snelheidslimiet.
In de Waterstraat waren de wandelaars 
aangenaam verrast dat de verkeersver-
hogingen eindelijk aangepast waren 
(zie foto). Dat was al eerder gevraagd 
door de senioren uit de buurt. Ook in 

Gettendonk bevielen de voorbereidings-
werken voor een overkapte petanque-
baan. Er werd nog een kleine aanpassing 
gesuggereerd om de ingang geschikt te 
maken voor gehandicapten. In Terbeem-
den gaat men de voetpaden vernieuwen. 
De wandelaars zagen geen problemen 
met de huidige toestand, misschien 
zouden in de plaats daarvan de paden op 
Terploeg bekeken kunnen worden?
In een nagesprek tussen pot en pint in 
de Griffel werd het rijke verenigings-
leven in Hulst geprezen. Wel werd 
bedacht dat de deuren van de Griffel vrij 
zwaar waren voor ouderen en gehandi-

capten. Ook werd er gedacht aan een 
straathoekwerker om preventief  op te 
treden rond het Eikelplein, waar een 
onveiligheidsgevoel zou heersen bij som-
migen.
Achteraf  kon men spreken van een 
positieve ervaring: samen werd gezocht 
naar constructieve oplossingen voor 
prangende kwesties in Hulst en werden 
goede verwezenlijkingen opgemerkt en 
geprezen. De volgende politieke wande-
ling heeft plaats in het gehucht Berg op 
20 februari. Start voorzien om 13u30 
aan de kerk.
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Minister Schauvliege maakt 67.000 euro
vrij voor aanleg Fluisterpad Gerhagen
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvlie-
ge maakt 67.000 euro vrij voor de inrichting van het Fluisterpad 
in Gerhagen. De werken kaderen in de inrichting van Gerhagen als 
onthaalpoort van de Merode, met stilte als unieke troef.

Het natuurgebied Gerhagen (940 ha) 
is een recreatieve trekpleister. Het sluit 
aan op de bossen van Averbode en 
vormt zo het grootste aaneengesloten 
bos van het gebied de Merode. Het 
bevat ook één van de weinige erkende 
stiltegebieden in Vlaanderen. Dankzij 
die troeven wordt Gerhagen één van 
de zeven onthaalpoorten in het ge-
bied de Merode. Sinds half  november 
2013 is de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) bezig met de verbetering van de 
verkeersveiligheid en de informatie- en 
onthaalvoorzieningen in Gerhagen.
Eén van de inrichtingsmaatregelen is 
de aanleg van een speelse, avontuur-

lijke en mysterieuze natuurbeleefroute, 
het Fluisterpad. Het Fluisterpad wordt 
aangelegd in het speelbos, tegenover 
het Bosmuseum. Op een 7-tal plaatsen 
zal de ‘Fluisteraar’ (die de wandeling 
begeleidt) kinderen en hun ouders 
opdrachten aanreiken om de stilte en de 
natuur actief  te beleven. 
De kostprijs voor de aanleg van dit 
natuureducatief  Fluisterpad bedraagt 
ongeveer 150.000 euro. Vlaanderen 
betaalt daarvan 45%, de provincie Lim-
burg financiert 40% van de kostprijs en 
de gemeente Tessenderlo de resterende 
15%. 
Vlaams minister van Leefmilieu en 

Natuur Joke Schauvliege: “Het Fluis-
terpad wil een brug slaan tussen de 
wandelaars en de stilte in het bos. De 
doelgroep zijn gezinnen en scholen, en 
specifiek kinderen tussen 5 en 10 jaar. 
Het unieke kader van Gerhagen biedt 
hen een mooie, speelse kans om in 
aanraking te komen met de natuur. Het 
kan het respect en de maatschappelijke 
draagkracht voor de natuur alleen maar 
vergroten.” 
Voor meer informatie kan u terecht bij 
onze bevoegde schepen van Leefmilieu 
en Ruimtelijke Ordening Stefan Go-
vaerts via schepen.govaerts@tessen-
derlo.be of  GSM  0495/58 64 34

Nieuwjaarswensen Nu 2014 van start gegaan is wenst CD&V Tessenderlo jullie alle-
maal het beste voor het nieuwe jaar. Laten we samen werk maken 
van een Goed Gezinde gemeente! Traditiegetrouw stellen we in dit 
nummer nog even de drie lokale geledingsvoorzitters aan u voor, 
deze keer met hun wensen en voornemens voor 2014.

Nelle Swinnen (Vrouw&Maatschappij): “Ik wens iedereen een 
inspirerend en een verwonderend 2014 met geluk in kleine en grote dingen. 
Met Vrouw&Maatschappij hebben we in 2013 wat gebrainstormd over 
onze toekomstplannen: opnieuw onze geapprecieerde verwen- en welnessbeurs 
organiseren, het uitwerken van een smaakroute in Tessenderlo, een grote fa-
miliepicknick in de speeltuin, een hobby- en handmadebeurs, … Je leest het, 
heel wat leuke initiatieven waarvan we het eerste organiseren in het najaar.”

Fons Vangenechten (CD&V Senioren): “Ik wens alle Looie-
naars en inwoners van Hulst, Schoot, Engsbergen en Berg al het beste 
voor 2014! Met de CD&V senioren zullen we dit jaar in elk gehucht 
een politieke wandeling houden. Ter plaatse kunnen we kijken wat goed 
is, wat reeds goed is opgelost, en wat misschien nog beter kan. Dit om 
de lokale partijwerking te versterken met onze positieve inbreng. Een 
verslag van de eerste wandeling vindt u trouwens in dit nummer.”

Geoffrey Vandervoort 
(JONGCD&V): “Ik wens alle 
inwoners, jong en oud, een gezond 
en onverzuurd 2014 toe. Mijn 
voornemen voor 2014 is om samen 
met de CD&V jongeren van de 
andere West-Limburgse afdelingen 
een dialoog op te starten en samen 
een boeiende uitstap of  evenement te 
organiseren.”
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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
CD&V Tessenderlo is een democratische partij. Dat wil zeggen dat 
we rekening houden met meningen en vragen van alle burgers. 
Hieronder enkele actuele voorbeelden.

Brievenbus Engsbergen
In het centrum van Engsbergen werd 
de officiële postbrievenbus in april 
2013 verwijderd. Omwonenden hebben 
gevraagd een verzoek te richten tot de 
bevoegde dienst van Bpost. We hopen 
samen op een gunstig oplossing.

Parking  Smisstraat-Linde-
straat
Er bereikten ons vragen over moge-
lijke overlast in de Smisstraat en deels 
de Lindenstraat door te weinig plaats 
voor geparkeerde auto’s in de buurt 
van de scholen. Meerdere voorstel-

len worden hiervoor bekeken en waar 
mogelijk wordt rekening gehouden met 
voldoende parkeermogelijkheden in 
het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) 
Engsbergen.

… vrijdag 24 januari jongstleden onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats 
vond? 
Deze keer was OC ‘t Goor te Engsbergen de locatie. Wouter Beke stond de tal-
rijke aanwezigen te woord en het nieuwe jaar werd feestelijk ingezet met een hapje, 
een drankje en een praatje met onze mandatarissen,

… afgelopen december de nieuwe gemeentebegroting werd voorgesteld 
voor de periode 2014 tot 2019? 
Onze schepenen zorgden er mee voor dat er een evenwicht kon bereikt worden 
zonder extra leningen aan te gaan. Dit door efficiënter bestuur voorop te stellen 
en desondanks toch 44 miljoen euro te kunnen investeren dankzij aangetrokken 
subsidies.

… we dit jaar elk seizoen een editie van dit magazine bij u in de bus zullen 
bezorgen? 
We hopen dus vier edities uit te brengen in 2014.

Wist je dat...


