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SAMENEN
WERK !
LOONT

STERKER VLAANDEREN, STERKER TESSENDERLO
Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waarin ze zich thuis voelen.
Als schepen van Welzijn en voorzitter van het OCMW heb ik samen met het
onderwijs de jobs van mijn leven gevonden. Want wat is welzijn meer dan ervoor zorgen dat mensen gelukkig door
het leven gaan? Van jong tot oud, van

veel capaciteiten tot weinig, van veel en
weinig kansen in het leven.
De legislatuur is nog maar pas van
start gegaan, maar toch hebben we al
heel wat mooie projecten in de steigers
staan, net zoals mijn collega schepenen
Alies en Stefan in hun beleidsdomeinen.
Op pagina 4 en 5 vind je een beperkte
selectie, in de toekomst houden we u op

de hoogte van deze en andere realisaties.
Mensen samenbrengen is de centrale gedachte. Een echte CD&V gedachte!
Want samen sta je altijd sterker. Zelf
ben ik derde opvolger voor het Vlaams
Parlement. Een plaats met perspectief.
Graag vraag ik uw stem op 25 mei. Uw
stem die het verschil kan maken.

Volkstuintjes
U kent het wel. U bent op een appartement
gaan wonen of u kan uw grote tuin niet meer
aan. Of u hebt nooit een tuin gehad en wil
de microbe wel te pakken krijgen. Dit kan
in ons sociaal volkstuinproject. Tegen een
spotprijs krijgt u een kleine oppervlakte ter
beschikking met als sociale component uitwisseling met buren. Die uitwisseling kan
gaan van groenten of zaden tot een babbel
op een bankje. Als u nog zorgt voor een netjes opgeruimde tuin, dan komt alles vanzelf.
Op uw tempo uiteraard. En u zal zelfs ondersteuning krijgen van de compostmeesters,
van een projectmedewerker en misschien
zelfs van wat kippen voor uw afval.

Een ‘cado’ voor thuiszorgende Looienaars

Sterkere zorg, Sterkere mensen
CADO: dagopvang Senioren
Een cadeau kan je het wel noemen, een
cadeau voor de Looise bevolking. Binnen
korte termijn zal er een Collectieve Autonome Dagopvang voor senioren (CADO) op
het Loois grondgebied worden opgericht.
Bedoeling is dat mensen met een gezinslid
waarvoor ze (mantel)zorg dragen even op
adem kunnen komen, waardoor de zorgbehoevende oudere één of enkele dagen

per week terecht kan voor opvang, en dit
overdag. Zo kan de mantelzorger even weer
de gewone draad van het leven oppikken
wetende dat zijn of haar partner, ouder of
om wie de bekommernis gaat, in goede handen is. Samen met het Landelijk Dienstencoöperatief gaan we dat op korte termijn
realiseren.
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Armoedeproject
Met armoede zijn we uiteraard ook volop
bezig met het OCMW, of zoals we het tegenwoordig ook noemen, het Sociaal Huis. (W)
arm in en uit de baarmoeder wil elk toekomstig Loois gezin dezelfde kansen geven
ook al zien we vaak dat pasgeborenen reeds
een achterstand hebben. Daar willen we aan
werken. Om het stimuleren van kinderen om
al vanaf 2,5 jaar naar school te laten gaan,
zullen we acties op poten zetten. Zo kunnen we taalachterstand vroeg wegwerken.
Joris en de andere OCMW-raadsleden voor CD&V bespreken
mogelijke acties rond armoede in zijn bureau.
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Preventie en
gezonde gemeente

Tessenderlo
Fairtrade gemeente

Preventieve gezondheidszorg houdt ook in dat we er gaan naar
streven een 'gezonde gemeente' te worden. Het charter hebben
we al ondertekend maar nu gaan we concreet een stappenplan
uitwerken voor het volgende werkjaar. In samenwerking met de
provincie Limburg wordt hier hard aan gewerkt. Tessenderlo hartveilig, kankerpreventie door allerhande screenings, sensibilisatie gezonde voeding, het is maar een kleine greep uit het gamma
wat er op touw staat. Zo willen we ook een dementievriendelijke
gemeente worden. Hiervoor organiseren we in de maand mei een
toneelstuk, gekoppeld aan de actie 'knoop in je zakdoek' die u in
het straatbeeld zal zien verschijnen.

Tessenderlo heeft al heel wat inspanningen gedaan om een Fairtrade gemeente te worden. Met enige trots als schepen van
Ontwikkelingssamenwerking – Welzijn is een wereldwijd begrip
– kan ik dan ook melden dat ons label herbevestigd is. Nu op
naar een 5-sterren label. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werkt er alvast hard aan.

AED-toestellen
Er hangen op een viertal plaatsen in het
centrum al AED toestellen: Automatische
Externe Defibrillatoren. Dit zijn toestellen
die handig te hanteren zijn en levens kunnen
redden door een 'schok' te geven aan een
patiënt met een hartstilstand. Ze hangen op
plaatsen waar veel mensen samenkomen,
dus waar de kans op noodsituaties relatief
het grootst is. Met fierheid kunnen we zeggen dat er door die toestellen al levens gered
zijn. Alleen de gehuchten zijn op dat vlak
tot nu toe wat stiefmoederlijk behandeld.
Daar komt nu een einde aan. In samenwerking met het Rode Kruis zal de opbrengst
van de stickerverkoop geschonken worden
aan het plaatsen van dergelijke toestellen
in de gehuchten. En nu maar hopen dat we
ze nooit hoeven te gebruiken...

Ook in de gehuchten zullen deze toestellen voortaan levens redden.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Samen met de provincie Limburg wordt gewerkt aan een hartveilig Tessenderlo, o.a.
door de plaatsing van AED-toestellen.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Binnen korte termijn zal er een Collectieve
Autonome Dagopvang (CADO) op het Loois
grondgebied worden opgericht in samenwerking met het Landelijk Dienstencoöperatief.

Tessenderlo als Fairtradegemeente in
samenwerking met verschillende overkoepelende overheden.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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