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Samen uit,
samen thuis
■ Ieder naar eigen talent en kunnen. Zo slagen wij christendemocraten er iedere keer in met
een sterke lijst en een goede mix van vrouwen, mannen, jongeren en ouderen de grootste
politieke familie te worden in onze gemeente. Dit is het geheim van onze formule. Het Wijgevoel en niet het Ik-gevoel zoals bij sommige andere politieke families in onze stad. Tot
spijt van wie het ons benijdt.

Zondag 8 oktober 2006
Blauwe hemel, zachte bries en
een heerlijke herfstzon. Zoutleeuwenaars gingen stemmen
en de bestaande meerderheid
CD&V en SPa werd door de
kiezer bevestigd en beloond.
De VLD-oppositie verliest
twee zetels aan VB. CD&V
met 8 en Spa met 4 zetels zetten de coalitie voort. Met 12
zetels op 19 hebben zij een
ruime democratische meerderheid.

Maandag 2 januari 2007
Burgemeester Rik Dehairs
presenteert zijn schepencollege, met drie CD&V-schepenen: Monique Purnelle, Albert Claes en Roger Mertens.
Na drie jaar zal Jos Ceyssens
de fakkel overnemen van Rik.
Paul Matheus en Boudewijn
Herbots komen dan ook voor
3 jaar in het schepencollege.
Ilse Beelen, pas opkomend

jong talent, leert het politieke
vak in de gemeenteraad en
in diverse intercommunales.
Gaston Pulinckx, soldaat van
vele oorlogen, komt na drie
jaar terug in de gemeenteraad.

Vrijdag 6 januari 2007
De nieuwe OCMW-raad
wordt geïnstalleerd. Vier
van de negen leden zijn
CD&V’ers. Hilde Vandevelde, Lutgarde Denivelle, Hugo
Henot en Jos Ceyssens. Deze
laatste zetelt ook in het Vast
Bureau. Deze sterke fractie
zal mee het sociaal beleid van
de stad uittekenen en wordt
na drie jaar opgevolgd door
Benny Vanrijkel, Dianne Nijs,
Anita Reniers en Jan Laporte.
Afspraken werden gemaakt
en nagekomen. Samen uit en
samen thuis. Net als zes jaar

geleden. Elke man en elke
vrouw die een deel van zijn of
haar kostbare tijd wil engageren in de lokale gemeentepolitiek heeft bij CD&V een
mandaat. Als burgemeester,
als schepen, als gemeente- of
OCMW raadslid, als afgevaardigde in de politieraad,
intercommunales en sociale
bouwmaatschappijen waarin
wij de belangen van onze inwoners behartigen.
Door het opsplitsen van de
mandaten in periodes van 3
jaar houden wij al onze gekozenen op scherp en kunnen
wij ons politiek engagement
blijven combineren met ons
beroep, ons gezin en ons verenigingsleven, de permanente
kweekvijver voor onze kandidaten. Tegelijkertijd staan wij
in voor de continuïteit van het
beleid in onze stad. Een stadje, het mag gezegd, dat wij samen met de andere politieke

families op één generatie tijd
met goed bestuur opnieuw op
de culturele, sportieve, sociale, economische en politieke
kaart hebben gezet.
De laatste zes jaren hebben
wij samen met onze coalitiepartner geïnvesteerd in Mensen. In de Passant, buurthuizen, de Bib, sociale woningen,
de kinderopvang en in De
Kleine Picasso.
De volgende zes jaar blijven
wij investeren in Mensen (het
nieuwe OCMW rusthuis en
het nieuwe kinderdagverblijf)
én in Stenen: borduren, riolen, straten en fietspaden in
alle deelgemeenten. Met als
uitschieters de Budingenweg,
de Linterseweg, de Station-

en Bethaniastraat, de Dungelstraat en de Kerkstraat.
De kiezer vraagt, de kiezer
krijgt, ook al zullen we deze
keer heel diep in de gemeentekas moeten tasten.
Rik Dehairs, burgemeester
Jos Ceyssens, fractieleider
Marc Massa, voorzitter
CD&V Zoutleeuw
Zin om mee aan de
politieke kar van
Zoutleeuw te trekken?
Zin om eens vrijblijvend
een politieke vergadering
mee te maken? Neem
rechtstreeks contact
met ons op, of via onze
website:
www.cdenv.zoutleeuw.be

30 sociale woningen
■ Onder impuls van CD&V komen er maar liefst 30 sociale woongelegenheden bij in
Zoutleeuw.
In 2005 werden 14 nieuwe appartementen in gebruik genomen in het centrum van
Zoutleeuw. Begin 2006 werden – door optimaal gebruik te maken van de ruimte – nog
eens 16 nieuwe woongelegenheden gecreëerd in Halle-Booienhoven. Beide projecten werden gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij van Landen en de stad Zoutleeuw.
De stad beschikt nu over een aanbod van 30 sociale woningen. Het nieuwe complex in
Halle-Booienhoven omvat 3 eengezinswoningen en 13 appartementen. Er zijn 15 ondergrondse garages voorzien.
Verscheidene projecten zijn nog volop in ontwikkeling: een 5-tal koopwoningen in Dung,
40 koop- en 30 huurwoningen in Budingen en de ontwikkeling van Solveld 3.

Le n t e s c h o o n m a a k :
al voor de zevende maal
Het zit ingebakken in Zoutleeuw! Vanaf de kleuters tot en met de leerlingen van de middelbare school doen ze mee met het opruimen van het zwerfvuil in onze gemeente en dit al voor de zevende maal. Naast het enthousiasme is er ook onbegrip, vooral over alles wat ze verzamelen op hun zwerfvuilroute.
De leerlingen gaan ertegenaan en nemen zich voor om nooit meer iets zomaar weg te gooien. Daarvoor zijn er netpunten of vuilnisbakken. Vroeg begonnen
is half gewonnen.

