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FIJNE ZOMER! #PAKVAST
CD&V Tessenderlo wenst iedereen
een warme, aangename zomer.
Samen pakken we de toekomst vast!

Schepen Alies Smeets

THEMA VAN DE MAAND:

VEILIGHEID

Het bestuur van CD&V Tessenderlo ver-
diept zich dit jaar maandelijks in een be-
leidspunt. In april was dit bijvoorbeeld 
veiligheid. Een beknopt verslag van die 
verdieping.

Algemeen heeft men het gevoel dat Tessen-

derlo een veilige gemeente is en dat de in-
woners er zich wel veilig voelen. De vraag 
kwam wel aan bod of dit geen vals veilig-
heidsgevoel is ondanks de vele protocollen 
en voorschriften.

Nadien bespraken we hoe veilig het is 
voor kinderen, jongeren, bejaarden en 
de zwakke weggebruiker. Hier kwamen 
verschillende aspecten aan bod zoals: een 
veilige schoolomgeving, hangjongeren, cy-
berpesten, drugspreventie, veilig ’s avonds 
op straat komen, zebrapaden, speelstraten, 
diefstallen, veilige industrie, integratie van 
mensen met een andere achtergrond.

Rekening houdend met de (financiële) 
mogelijkheden van het Gemeentebestuur 
maar ook los daarvan werden enkele posi-
tieve adviezen geformuleerd zoals:
• Een straathoekwerker: hij of zij zou on-

getwijfeld veel positief werk kunnen ver-
richten.

• Ontwikkelen van een uitgebreid fietspa-
denplan met een goede verlichting.

• Een bewustmakingsactie om de hoffe-
lijkheid in het verkeer te bevorderen.

• Verlichting van parkings.
• Stimuleren van de goede praktijkvoor-

beelden om de integratie van de mensen 
met een andere cultuur te bevorderen en 
zorgen dat men ‘brugfiguren’ heeft om 
regelmatig mee te overleggen.

• Bestaande protocollen bekend maken en 
actualiseren zodat de burger weet dat het 
bestuur deskundig zal reageren op iedere 
onveiligheidssituatie.

Misschien wil je aan deze lijst nog een ad-
vies toevoegen. Misschien wil je met ons 
in de toekomst komen meedenken. We 
horen dit graag. Neem dan contact op met 
onze voorzitter Evy Vandoninck of met een 
van de schepenen (Alies, Joris of Stefan) of 
raadsleden.  Zo kan je ook een steentje bij-
dragen aan de ontwikkeling van een dege-
lijk visie op verschillende niveaus van het 
beleid.

“Anders dan de 
stroom van gruwelijke 
nieuwsberichten ons 
doet geloven, leven we 
in de veiligste, meest 
vredelievende tijd ooit.” 
 (S. Pinker)



“De vraag naar crematie wordt elk jaar 
groter”, verantwoordt schepen Smeets. 
Het muurtje rond de strooiweide wordt 
vervangen door een muur met arduinen 
platen, waarin de namen van de over-
ledenen zullen gegraveerd worden. Het 
urnenveld wordt uitgebreid met 360 
plaatsen voor telkens 2 urnen.  Er wordt 
ook een zeshoekig altaar met zitbank 
geplaatst. De kasseien paadjes worden 
vervangen door grote betontegels met 
een antisliplaag voor de veiligheid en het 
comfort van o.a. de rolstoelgebruikers.
De belangrijkste renovatie betreft de 
kinderbegraafplaats. “De kindergraven 
liggen nu een beetje verloren op het 
kerkhof.  Ze zullen voortaan meer horen 
tot het echte kerkhof”, vervolgt schepen 
Smeets: “Ze worden hiermee verbon-
den met dolomietpaden. Er komt ook 
een wandelcirkel met stapstenen.  Alles 
wordt speelser ingekleed. De kinderen, 
die een bezoekje brengen, kunnen dan 
op die stapstenen rondlopen”.
Aan de rand van het kinderkerkhof 
wordt een grote ijzeren boom opgericht, 

ontworpen door de tekenacademie van 
Tessenderlo.  De ouders kunnen blaad-
jes of vogeltjes in metaal met hierop 
de naam ophangen aan de takken. Er 
wordt ook een zitbank geplaatst. “Dit 
wordt een mooi plekje, waar de ouders 
met hun verdriet even tot rust kunnen 
komen”, verduidelijkt Alies Smeets. Er 
komt ook een kleine strooiweide voor de 

begrafenis van foetussen.
Alle werken worden gedaan door Open-
bare Werken. Over deze renovatie is 
grondig nagedacht door een werkgroep, 
die maandelijks samenkomt. De werken 
gebeuren in verschillende fasen. Het 
overgrote deel zal al in orde zijn voor Al-
lerheiligen.

GRONDIGE RENOVATIE
BEGRAAFPLAATS HOOGVELD
Schepen van begraafplaatsen Alies 
Smeets heeft, in samenwerking met 
haar collega van Openbare Wer-
ken, dit jaar ongeveer 140.000 euro 
voorzien om begraafplaats Hoog-
veld grondig te renoveren. 
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SLUITING UITLEENPOSTEN BIBLIOTHEEK
Vanaf 1 juli 2015 worden de uitleen-
posten van de bibliotheek in Tessen-
derlo gesloten. Het gemeentebestuur 
neemt deze beslissing op basis van 
het te beperkt gebruik en ter verster-
king van de hoofdbibliotheek.

“De buurtbibliotheken zijn momenteel 
te weinig uitgerust met moderne tech-
nologie. Dit terwijl inzetten op de digi-
tale geletterdheid een opdracht is voor 
ons als bibliotheek,” zegt verantwoorde-
lijke schepen van cultuur Alies Smeets. 
“Daarnaast zijn de collecties er erg be-
perkt. We willen een bib anno 2015 
waardig zijn en daarom zetten we meer 
in op onze centrumbibliotheek. Op ter-

mijn is het de bedoeling om onze ope-
ningsuren daar nog uit te breiden.”
 
Klanten kunnen in de centrumbiblio-
theek hun keuze maken uit boeken, 
tijdschriften en andere media. Er is gra-
tis wifi en in het leescafé kan je dagelijks 
de krant lezen. Ook voor de jeugd en 
de kleinsten zijn er voldoende voorzie-
ningen zoals een voorleesgroep en een 
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gamehoek. Boetes worden gemakkelijk 
vermeden door de inleverschuif, waar je 
24 op 24 uur gebruik van kan maken. In 
2014 vonden 2300 Looienaars hun weg 
naar de bib.

De buurtbibliotheken werden de laatste 
jaren nog erg beperkt gebruikt. Dit bleek 
uit gebruikersonderzoek van onderzoeks-
bureau LMOV in samenwerking met 

Universiteit Antwerpen. De gemeente 
neemt wel enkele maatregelen om de be-
eindiging van de bibliotheekwerking in 
de uitleenposten op te vangen. 
 
“We houden er aan vast om ook de scho-
len van de deelgemeenten op geregelde 
basis in de bibliotheek te ontvangen,” 
geeft schepen Smeets aan. Alle actieve 
klanten van de buurtbibliotheken wor-

den binnenkort ook persoonlijk uitgeno-
digd om tegen zeer democratische prijs 
een keuze te maken uit de collecties. 

“Voor minder mobiele inwoners die de ver-
plaatsing naar de centrumbibliotheek niet 
kunnen maken, willen we een oplossing 
bieden”, besluit schepen Smeets. Stuur een 
mailtje naar bibliotheek@tessenderlo.be 
voor meer info.

GESPREK MET GEMOTIVEERD  
NIEUW PARTIJLID!
Binnen onze afdeling zijn we steeds op zoek naar nieuwe krachten die met 
nieuwe ideeën onze partij willen versterken. Sinds afgelopen winter heeft 
onze afdeling er een nieuw lid bij. Diewert Alaerts is een jonge kerel met 
interesse om aan politiek te doen. In dit interview vragen we kort naar zijn 
achtergrond, motivatie en ideeën.

Dag Diewert, voor de mensen die je nog 
niet kennen, kan je jezelf even voorstellen?
Ik ben 24 jaar en woon in de Baalbergs-
traat te Tessenderlo. Van beroep ben ik 
leerkracht in het secundair onderwijs. Mo-
menteel ben ik tewerkgesteld in Geel, waar 
ik als leerkracht natuurwetenschappen, 
ICT-coördinator en secretariaatsmedewer-
ker aan de slag ben. 

De meeste jongeren hebben misschien 
niet meteen een oog voor politiek, jij wel?
Vroeger ging ik vaak in discussie met mijn 
vader over een onderwerp dat die dag in 
het nieuws was. Dit was mijn manier om 
mijn eigen mening te vormen en om mijn 
argumenten te versterken. Naarmate ik 
ouder werd begon ik Villa Politica en de 
Zevende Dag te volgen. Zo is stilletjes aan 
mijn interesse voor de politiek gegroeid. 
Wat mij erg aanspreekt is dat je de moge-
lijkheid hebt om je eigen ideeën en je eigen 
mening op tafel te gooien. Mensen aanzet-
ten tot nadenken om de werking te verbe-
teren. Daarom heb ik er voor gekozen om 
zelf ook gemeentelijk iets te proberen bij te 
brengen.

Waarom heb je uiteindelijk voor CD&V 
gekozen?
Eerst en vooral wil ik Nicole Boonen hier-
voor bedanken. Zij heeft immers de eerste 
contacten gelegd. Zonder haar had ik dit 
waarschijnlijk niet gedaan. CD&V is een 
volkspartij: een partij die iedereen binnen 
de samenleving als belangrijk beschouwt. 
Het is een partij die denkt aan jong en oud 
en die het gezin centraal stelt. Daarnaast 
kijk je natuurlijk ook naar de andere par-
tijpunten die CD&V en andere partijen je 
aanbieden. Aangezien de CD&V een par-
tij is die niet uitgesproken links of rechts 
is, laat dit je ook makkelijker toe om tot 
een consensus te komen. Geen enkele par-
tij kan 100% bij je eigen mening aanslui-
ten maar in CD&V herken ik mezelf het 
meest. De sociale manier waarop CD&V 
er samen wil voor zorgen dat iedereen bin-
nen de samenleving, de gemeente het goed 
heeft, bepaalde mijn keuze.

Waar wil je je voornamelijk op toeleggen?
In eerste instantie wil ik tijdens de maan-
delijkse bestuursvergaderingen mijn ideeën 
kunnen delen om bestuursleden hierover 
te doen nadenken. Daarnaast wil ik opko-

men voor de jongeren in Tessenderlo. Ik 
wil kijken welke verbeterpunten er zijn en 
hoe we dit kunnen realiseren. Kunnen we 
bijvoorbeeld de samenwerking tussen de 
jongeren en de gemeente niet versterken? 
Daarnaast ben ik zelf ook erg sportief en 
wil me toeleggen op sport in Tessenderlo. 
Wat kunnen we verbeteren aan de sport-
infrastructuur? Kunnen onze kleine Looi-
enaars zich uitleven in de sportclubs van 
Tessenderlo? Tot slot denk ik graag mee na 
over het aantrekkelijker maken van de ge-
huchten zodat inwoners van Engsbergen, 
Schoot en Hulst in de toekomst niet jaloers 
te hoeven zijn op de mensen “van ’t Cen-
trum”.

Bedankt, Diewert! Hopelijk leren de 
mensen van Tessenderlo je kennen als ie-
mand die erg gemotiveerd is en iets aan 
Tessenderlo wil toevoegen. Veel succes!
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• Nu het cultuurcen-
trum terug onder 

gemeentelijk beleid werd 
gebracht wordt er een 
studieopdracht gegeven 
om de integratie van cul-
tuurcentrum en bibliotheek 
in de praktijk uit te werken. 
Op basis van de resultaten 
zullen de juiste keuzes ge-
maakt worden.

• Naast begraaf-
plaats Hoogveld 
wordt ook het Molen-
huis grondig gereno-
veerd, omwille van 
de veiligheid voor de talrijke ver-
enigingen die er verzamelen. Een 
budget van 125.000 € werd reeds 
voorzien in de meerjarenplanning.

• Leest u dit 
magazine liever digitaal? 
U kan het ook onverkort 
lezen en downloaden 
op onze lokale website 
tessenderlo.cdenv.be 
waar u ook eerdere 
edities en allerlei andere 
informatie vindt.

WIST JE DAT...
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COLOFON
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

 WWW.CDENV.BE

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

Wat leeft er in je buurt? Geen betere manier om dat te weten te 
komen, dan door een toffe buurtkrant te maken. Via een speciale 
module op onze website kan je voor iedereen in je buurt een bonte 
buurtkrant maken.

• Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt 100 exemplaren 
gratis gedrukt

• Meer informatie en inspiratie vind je op onze website:  
www.bontebuurt.be.

Meer informatie en  
inspiratie vind je op onze 
website www.debontebuurt.be
Nog vragen?  
Mail naar lokaal@cdenv.be

Maak je eigen buurtkrant


