
Opinie: CD&V anno 2016?

We maken woelige tijden mee in onze
streken. Na de rooskleurige jaren '90 kregen
we anderhalf millennium voor de kiezen bol
van terrorisme, economische en politieke
crisissen,  verregaande digitalisering en
spijtig genoeg ook steeds meer polarisering.

In dat steeds evoluerende wereldbeeld is het
ook voor een politieke partij, die op 50 jaar
tijd van  een rechtse  volksgigant  naar een
middelgrote centrumpartij evolueerde, niet
altijd even makkelijk een consequente weg
te bewandelen. En al zeker niet die weg  bij
de burger  te brengen via concrete daden.

In de meest extreme uiting van democratie
zouden er 7 miljard partijen bestaan:
immers, elke wereldbewoner verschilt wel
ergens van mening over. Wat verenigt dan de
vele mandatarissen, leden en sympa-
thisanten van CD&V in deze moeilijke tijden?

Ook daarover zullen -ook binnen CD&V- de
meningen verschillen, maar naar mijn
gevoelen is het het engagement om ondanks
de extremismen van vandaag toch een
balans te zoeken in onze maatschappij via
dialoog en compromis. Dat we daardoor de
smurrie van zowel links als rechts over ons
heen krijgen mag ons niet doen wijken van
ons streven.             GV

... het gemeentebestuur een overeenkomst afsloot met het oudercomité van lagere school
"Lettertrein" om de voormalige locatie van de bib in het Goor ter beschikking te stellen voor
voor- en naschoolse opvang?

.... er gestart wordt met (t)huiswerkbegeleiding ter ondersteuning van lagereschoolkinderen
met achterstand, taal-  of leerproblemen?  Via samenwerking tussen ouders, school en CLB
wil men, met het oog op flankerend onderwijs,
hiermee bijdragen aan gelijke onderwijskansen
en taalvaardigheid  stimuleren.

.... in het begin van dit jaar interne verkiezingen
plaatsvonden  bij onze afdeling? Hierbij werd
ons team o.a. versterkt met een ondervoorzitter
(Diewert Alaerts) en kreeg het huidige team
grotendeels een nieuw mandaat.

.... we volgende editie ook een of meer artikels
zullen wijden aan het domein van onze schepen
Stefan Govaers, Ruimtelijke ordening en
Leefmilieu?

.... dit magazine steeds gratis in elke Tessenderlose brievenbus valt? Je kan het evenwel ook
online lezen op onze website! Daar heb je misschien wel een programma om PDF bestanden
te lezen voor nodig.

WIST JE DAT?
DE LAATSTE NIEUWTJES

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Geoffrey Vandervoort
www.tessenderlo.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvtessenderlo

in TESSENDERLO
tessenderlo.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Tessenderlo Herfst 2016

Oktober is niet alleen de maand waarin
WIJ de (na)zomer definitief  vaarwel
zeggen, maar ook die waarin het
schooljaar en ook het politieke leven
een versnelling hoger schakelt.

Vanwege CD&V Tessenderlo wensen we
dan ook iedereen, jong én oud, een
geweldig schooljaar en een fijne herfst
toe! Binnenin dit magazine kan u onder
meer iets lezen over het gerenoveerde
Hoogveld, het doorgangshuis, onze
jaarlijkse barbecue, en veel meer!
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Cultuurdienst verhuisd naar het Loo
Sinds kort kan je voor vragen aan de
Cultuurdienst terecht in CC het LOO op de
Vismarkt en niet meer in het gemeentehuis.
De Cultuurdienst is te bereiken van maandag
tot vrijdag tussen 9u  en 12u en 13u  tot 16u.
Woensdagvoormiddag gesloten. Het doel
hiervan is het verbeteren van de dienst-
verlening  en   informatiedoorstroming.
Het cultuurcentrum, de Cultuurdienst en de
bib worden op 1 januari   samengevoegd tot
één dienst met één balie: het Cultuurhuis.

Cultuurcheques
Sport-, jeugd- en cultuurdienst aanvaarden

vanaf nu ook sport - en cultuurcheques, zowel
Sodexo als Edenred. Veel werknemers
ontvangen deze  al, en ook het OCMW werkt
aan een plan om kwetsbare doelgroepen aan
te moedigen deel te nemen aan sport en
cultuur  via deze cheques. Cultuur is immers
een recht voor iedereen. WIJ zijn soildair!

OCMW Tessenderlo, CAW en de Lions
zijn al enkele jaren bezig een
doorgangshuis in Tessenderlo op te
starten. Onlangs werd de eerste steen
gelegd , in het najaar gaat het open.

"We hebben een goede traditie in het
samenwerken met serviceclubs voor
verschillende sociale projecten.," verklaart
Joris. "Heel concreet zitten we momenteel
met de Lions aan tafel rond het realiseren van
zo'n doorgangshuis in Tessenderlo. Dit is een
huis waar mensen die tijdelijk onderdak
nodig hebben terecht kunnen."

"Zo'n doorgangshuis is, op weg naar een
nieuwe start in het leven, zeer zinvol. Stel je
een moeder voor met kinderen die op straat
wordt gezet. Iets huren, werken en kinder-
opvang zoeken op korte termijn kan dan erg
moeilijk worden, zeker op financieel vlak."

Joris Billen
Schepen van Welzijn, Sociale
Zaken & Voorzitter OCMW

"De werf werd omheind, de eerste steen
wordt gelegd en hopelijk kunnen we in het
najaar de definitieve aftrap geven voor de
eerste bewoners. Zo kunnen we Looienaars
in (tijdelijke) problemen nog beter van dienst
zijn. Hartelijk dank aan alle mensen die dit
waardevolle initiatief mee mogelijk maken."

Op de afbeelding linksbovenaan ziet u hoe
het doorgangshuis er uit zal zien. In de
tussentijd kan u al een kijkje nemen aan de
werf op de Geelsebaan.

Op kerkhof Hoogveld, de belangrijkste
begraafplaats voor Tessenderlo, staat
sinds kort een blikvanger in de vorm
van een herdenkingsboom voor heen-
gegane kinderen. Het kunstwerk is een
creatie van leerkracht Carolien Gielen
van de kunstacademie.

Het gedenkteken staat bol van symboliek. Als
verbinding tussen hemel en aarde en de
cyclus van de natuur, staat de boom bewust
in een hoek van honderdtwintig graden om
de geopende armen te verbeelden, een  teken
van troost.

Tijdens de voorstelling van het stalen
kunstwerk konden de ouders van overleden
kinderen de naam van hun kindje ophangen
in de vorm van een vogel of blad.

Grondige renovatie

Het monument is een van de pronkstukken
van de grondige renovatie van deze
begraafplaats, intussen al meer dan twee
decennia in gebruik, aangepast aan de
veranderende wensen van overledenen en
hun nabestaanden.

Zo wordt er steeds meer gekozen voor
crematies en was er vraag naar meer
voorzieningen voor ongeboren en overleden

kinderen, waar de herdenkingsboom deel
van uit maakt.

Onder de boom is een
strooiweide voorzien
voor foetussen. Verder
werden ook extra
urnen geplaatst, is er
een afscheidsaltaar,
zijn er meer zitmogelijkheden voorzien en
ook de kasseien paden werden heraangelegd
in  beton. Dit alles met dank aan Openbare
Werken en de Groendienst, die de werken in
eigen beheer hebben uitgevoerd.

Toespraak

Schepen van Begraafplaatsen Alies Smeets
hield bij de plechtige inhuldiging een
toespraak waarin ze een beeld schetste van
de renovatie die tot stand kwam na een
evaluatie in 2013.

Een werkgroep werd opgericht, een ontwerp
aangesteld en budgetten vrijgemaakt met als
resultaat dat Tessenderlo's meest gebruikte
begraafplaats klaar is voor de volgende 20
jaar.

Foto bovenaan: Borgerhoff

HERDENKINGSBOOM
INGEHULDIGD

ALIES
SMEETS
Schepen van Cultuur,
Onderwijs, Opvang
& Begraafplaatsen
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Heb jij ideeën voor Tessenderlo?
Laat het ons weten via onze website www.tessenderlo.cdenv.be of
neem contact op met een van onze schepenen en bestuursleden!

DOORGANGSHUIS
mooi initiatief met steun van OCMW Tessenderlo

Cultuurnieuws

Onze jaarlijkse Barbecue
alweer een daverend succes!

Afgelopen 18 september was het weer
smullen geblazen in de OCMW-zaal.
Enkele honderden Looienaars vonden
tijd om een halve zondag te bbq'-en.

Het is natuurlijk ook een goede gelegenheid
voor bijvoorbeeld onze schepenen en
raadsleden om een praatje te maken met
onze inwoners. Daarom ook dat we genoeg
'buffertijd' tusssen de twee shiften
voorzagen om bij te praten bij een pint of
koffie.

Opvallend was dat er dit jaar heel weinig
kritische opmerkingen binnenkwamen. Het
kan natuurlijk altijd beter, maar de
gevarieerde groentenschotels, het sappig
bereide vlees en de lekkere ijsjes vielen
duidelijk in de smaak.

CD&V Tessenderlo wil iedereen die een
steentje bijdroeg aan dit geslaagde
evenement een hart onder de riem steken
mer een oprecht dankuwel! Dit zowel aan de
bestuursleden en mandatarissen die
meehielpen, de externe partner die het vlees
en de groenten voorzag, familie en vrienden
die hier en daar een handje toestaken, en
uiteraard ook alle gasten en eters, zonder wie
het geheel geen zin zou hebben.

Hopelijk mogen we jullie in 2017 even talrijk
ontvangen. Datum, plaats en vorm van onze
volgende eetdag worden te gepasten tijde
bekend gemaakt.
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