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Woordje van voorzitter Marc Massa

CD&V Zoutleeuw

nodigt uit
CD&V Zoutleeuw staat niet stil, er staan verscheidene activiteiten op het
programma.
Zondag 30 mei: Ronddetafel
In 2010 zijn we halfweg de gemeentelijke bestuursperiode. Dit kantelmoment biedt voor onze CD&V-ploeg een
ideale aanleiding om een tussentijdse
stand van zaken op te maken.
Wat hebben we beloofd in ons beleidsplan/ programma?
Hoe zien we onze gemeente evolueren
naar de verdere toekomst?
De CD&V–mandatarissen samen met
de bestuursleden bieden de mogelijkheid om te praten over mobiliteit en
verkeer, wegen, voet- en fietspaden,
“hoe zit het met de Budingenweg?”,
Diftar en containerpark, woongelegenheid en sociale woningen, sport- en
cultuuraanbod, energiepremies, kinderopvang, enz.. Wat is reeds gerealiseerd? Waar moeten we nog aandacht
aan schenken tot aan 2012?

Een gelegenheid om “Rond de Tafel”
te gaan zitten, de dialoog aan te gaan
met zoveel mogelijk mensen, vertegenwoordigers uit het verenigingsleven,
verschillende doelgroepen, sympathisanten, de mensen in de straat, enz...
CD&V Zoutleeuw nodigt je uit aan
haar ontbijttafel. Een lekkere kop koffie en een belegd broodje of een stukje
cake. Laat het je smaken!
“Rond de tafel” gaat door op 30 mei,
van 9 tot 12 uur in het kleine parochiezaaltje gelegen tussen de basisschool
De Bron en de bakker, Linterseweg 10
en kost 1€ per persoon.
Meet & Greet met de president
van Europa
Vrijdag 11 juni 2010 zaal Manège
Tienen om 20 uur.
Ontmoeting met Herman Van Rompuy,

permanent voorzitter van de Europese
Raad van staatshoofden en regeringsleiders. De eerste Europese President.
CD&V Zoutleeuw samen met de 8
andere afdelingen van de regio hebben
de President van Europa, Herman Van
Rompuy, uitgenodigd voor een uiteenzetting en een meet&greet.
Dit is een unieke gelegenheid om de
president in levende lijve te ontmoeten.
Het jaarlijks zomeretentje
Zaterdag 21 augustus 2010 in het parochiecentrum van Budingen.
Activiteit van JONG CD&V Zoutleeuw
Zaterdag 18 september in zaal De
Kring Zoutleeuw
Bal van de burgemeester met optreden van live band
Zaterdag 9 oktober 2010 zaal Halleman in Halle-Booienhoven

CD&V Zoutleeuw

vernieuwt

Sedert januari ben ik opnieuw burgemeester van Zoutleeuw, een stadje
waar ik 34 jaar geleden als jonge huisarts ben aangeland. Midden op
de markt, pal in het centrum . Een stadje dat, moet het nog gezegd, met
moeite toen zijn plaats vond in het zo al achtergebleven Hageland.
Een stadje dat net een moeilijke fusie
met Budingen en Halle- Booienhoven
achter de rug had. Een stadje met een
meerderheid toen aan liberale kiezers,
een socialistisch kiezerskorps dat
steevast op de wip lag en een toenmalige CVP dat k.o in de hoek van de
verliezers was beland. Twee senatoren
, blauw en rood zwaaiden de plak, de
oppostiebank was onze plaats.
Twintig jaar geleden, drie legislaturen
geleden zijn we eraan begonnen. De
weg naar boven werd ingezet. Samen
met Rik Dehairs brachten wij intelligent , enthousiast jong politiek talent
samen met een aantal oudgedienden,
soldaten van vele politieke oorlogen.
Rik de technocraat en Jos de ideeënman. De ideale melange was geboren
voor een reveil van de christendemocratische partij in Groot-Zoutleeuw.
In deze nieuwe politieke saus dreven
namen mee als Roger Mertens en
Monique Purnelle, Albert Claes en
Boudewijn Herbots, Pol Mathues
en Hilde Vandevelde, Ilse Beelen en
Gaston Pulinckx, Lut Denivelle en
Benny van Reykel, Jan laporte , Godelieve Knaepen en Anita Reniers. Het
idee, het politiek project “Zoutleeuw,
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centrumstadje tussen Tienen en StTruiden“ sloeg aan. Zetel na zetel werd
gewonnen,verkiezing na verkiezing
klommen wij naar boven.
Nu al negen jaar draagt de CD&V
bestuursverantwoordelijkheid in dit
wondermooie Zoutleeuw. Een centrumstadje in volle opmars waar wij
de kerk precies in het midden hebben
staan, de unieke St-Leonarduskerk.
.Een volledig uitgebouwd scholencentrum met meer dan 1000 leerlingen
met klinkende namen als de Bron, de
kleine Picasso, Zonnegroen Korzo, de
Oogappel en het College. Een seniorencentrum met liefst 3 rustoorden
waaronder de gloednieuwe OCMW
parel “de Vesten”. Een toeristisch
centrum in volle bloei met zijn provinciaal domein het Vinne,zijn natuur en
zijn fietspadennetwerk. Een cultureel
en sportief centrum in de Passant waar
menige buurgemeente jaloers op is
naast gerenoveerde buurthuizen in Budingen en Halle. Een kindvriendelijk
centrum met alle hedendaagse opvang
van nul tot vijftien. In augustus openen
wij op de OCMW campus een gloednieuw kinderdagverblijf. Een centrum
voor wonen met aandacht voor nieuwe

sociale woonwijken en –kavels ,dit
jaar nog in Budingen, Halle en Solveld
drie. Een klein centrumstadje waar
nu grote openbare werken bezig zijn
als de Budingenweg nu en de Leenhaagstraat-Roelstraat later, uiteindelijk
gevolgd door de Linterse Weg.
Eén brug hebben wij gelegd, een scheve, in Dormaal.”De Scheve Wapper”.
Na twee jaar studiewerk kwam er een
fiets- en voetgangersbrug over de Dormaalse beek .Zonder volksraadpleging
, zonder misbaar en in rustige vastheid.
Een voorbeeld voor Antwerpen. Zo
hebben wij het van Herman geleerd,
onze Herman Van Rompuy. In humor
en ernst . Zo besturen wij, zo werken
wij Vlaamse Christendemocraten.
In Brussel, in Leuven, in Zoutleeuw.
Standvastig volgens onze principes
van de persoonlijke verantwoordelijkheid en de christelijke solidariteit voor
elkaar en de zwakkeren van de samenleving.
Zin om in zo’n ploeg mee te draaien,
nu of later? Ook wij zijn aan verjonging toe, aan een nieuwe politieke
saus, een nieuwe melange. Een telefoontje of een mail naar onze voorzitter Marc Massa of onze jongerenvoorzitter Liesbeth Sommen en wij zijn zo
bij je thuis.
Jos Ceyssens
burgemeester en provincieraadslid
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Solidariteit?
Vaak hoor je zeggen dat onze jeugd enkel maar met zichzelf begaan is,
egoïstisch, materialistisch.. vul maar aan. Jongeren weten niet meer wat
solidariteit is! Speelpleinwerking Zoutleeuw organiseert sinds jaar en dag
een werking voor anders-validen. Door spel en culturele vorming geeft
men deze kinderen (van af 3jaar) en jongeren kansen tot ontwikkeling en
integratie. Bovendien krijgen de ouders op die manier ook ademruimte om
heel even los te komen van hun zorgen.
Speelpleinwerking Zoutleeuw is het
enige initiatief in zijn soort in onze
streek. Zonder hen zouden de ouders
en kinderen ver buiten de provincie moeten gaan voor gelijkaardige
activiteiten.
Het verschil met de ‘gewone’ jeugdbeweging ligt hem onder andere in
de voorbereiding, de begeleiding en
nazorg die veel meer inzet van de

vrijwilligers vergt.
Al onze jeugdbewegingen worden
door de stad Zoutleeuw en de Vlaamse overheid financieel ondersteund.
Speelpleinwerking kon door haar
specifieke aard en doelgroep aanspraak maken op een relatief beperkte financiële ondersteuning.
Op voorstel van de jeugdraad van de
stad Zoutleeuw zal dit in het nieuwe

jeugdwerkbeleid aangepast worden.
Scouts Zoutleeuw, Chiro Budingen
en Halle-Booienhoven, Jeugdhuis
Paljas en Jeugdhuis De Zwam willen
vanaf 2011 de verdeling van de werkingssubsidies herzien zodat Speelpleinwerking jaarlijks een kleine
€200 extra zal krijgen. Dit bedrag
wordt in mindering gebracht van
de bijdragen die Scouts Zoutleeuw,
Chiro Budingen en Halle-Booienhoven normaliter zouden ontvangen.
Solidariteit, een vies woord?
Meer info over Speelplein Ruimte
Zoutleeuw op www.speelpleinruimtezoutleeuw.be of bij Hilda Vandevelde
(011-58.87.89) of Anne Huybrighs
(016-77.08.35)

Zwerfvuil
schaadt uw gezondheid

en… uw portefeuille!
Wat is zwerfvuil eigenlijk?
Met zwerfvuil bedoelen we klein afval
dat we vaak nonchalant en zonder er
bij stil te staan op straat weggooien.
Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken,
kauwgom, etensresten, blikjes, plastic
flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften,... noem maar op. OK,
meestal gaat het om kleine hoeveelheden. Maar die vele kleintjes zorgen er
wel voor dat onze straten vuil ogen.
Wie veroorzaakt zwerfvuil?
Tja, wie denkt u? Iedereen die het
zomaar op straat gooit. Er bestaat
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toch zoiets als vuilbakken?
Zwerfvuil is een bron van heel
wat ergernis
Opruimen kost niet alleen een bom
geld, het vraagt ook heel wat tijd en
de inzet van mensen en middelen.
Bovendien is zwerfvuil voor veel
burgers een bron van ongenoegen.
Mensen vinden het immers onaangenaam om in een vuile straat of
vervuild park rond te lopen. Geef toe:
het is toch veel leuker wonen in een
buurt zonder allerlei rotzooi op de
grond!

Wat kunnen we er aan doen?
De overheid en het bedrijfsleven slaan
de handen in elkaar. Samen zorgen zij
voor een verbeterde afvalinfrastructuur,
sancties bij overtredingen, een sensibiliseringscampagne, doelgroepgerichte
acties en ondersteuning van lokale projecten. Allemaal initiatieven die elkaar
versterken en het probleem op termijn
hopelijk kleiner zullen maken. Maar
vooral: gooi zelf niets op de grond
maar ‘in de vuilbak’ en nergens anders.
Boudewijn Herbots
Schepen
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Techniek op School: ook voor kleuters?

De kleine Picasso - Natuurlijke energie
De kleine Picasso school profileert zich als MOS (Milieu op School)-school,
waardoor heel veel aandacht gaat naar gebruik van milieuvriendelijke
materialen en energie.
De kleuters en de leerkracht van de
derde kleuterklas hadden op eigen
initiatief letterlijk voort gebouwd na
de renovatie van de school. De prille
ervaringen die ze in verband met “
techniek” opdeden bij de bouw van een
speelhuis, maakte het team enthousiast
om zich kandidaat te stellen voor het
pilootproject “ techniek” van TOS 21
(Techniek op School).
Bij de instap in het TOS21project werd
de uitdaging om hernieuwbare energie
en de techniek die ermee samenhangt
tot bij de kleuters te brengen.
De behoefte van de kleuters om hun
speelhuis te voorzien van verlichting,
een deurbel en andere uitrusting werd
beantwoord met initiatieven rond lichaamsenergie, zonne-energie, windenergie…
De samenwerking met een technische
school (Technicum Sint-Truiden)
maakte het mogelijk de vereiste knowhow te genereren.
Door leerlingen van de secundaire
school tot in de klas met de kleuters te
laten werken, was het mogelijk activiteiten op te zetten die de verkenning
van materialen en werktuigen flink verbreedde, meer complexe werktuigen
te laten hanteren en zo de geplande
realisaties samen met de kleuters uit te
werken.
Het durven ondernemen, aanpakken, samenwerken, zich openstellen
voor vernieuwing, zichzelf bijsturen,
enthousiast zijn en vooral kunnen
genieten van iedere technische vooruitgang in een project schrikte het team
niet meer af.
De behoefte van de kleuters om hun
speelhuis te verfijnen en verder uit te
bouwen met verlichting en een deurbel, werd het aangrijpingspunt om een
themapakket in verband met zonneenergie uit te werken.
De transfer naar het speelhuis werd
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door de kleuters snel gemaakt. Vanuit
een milieubewuste gedachte (sterk
aandachtspunt van de school) werd er
gezocht naar een milieuvriendelijke
energiebron nl. de zon. Nadat ook hier
eerst experimenterend werd gewerkt
met kleine zonnepanelen, licht en donker (schaduw), werd de stap gezet naar
het functionele, nl. een bel en verlichting op een zonne-energie. Alle elementen (het zonnepaneel, de belknop,
het licht, het alarm en de oplaadbare
batterij) zijn demonteerbaar. Dit geeft
de gelegenheid aan de kleuters om dit
denkproces telkens opnieuw te ervaren
en het proces in de volgende schooljaren over te doen.
In het tweede werkjaar verliep het proces quasi parallel. Vanuit de ervaring
dat de bel en het licht op zonarme dagen niet werkten, ontstond de behoefte
om op zoek te gaan naar een aanvullende milieuvriendelijke energiebron.
Zo kwamen we bij “ windenergie” en
“lichaamsenergie”.
Voor het uitwerken en realiseren van
de (demonteerbare) componenten kon
de school rekenen op de hulp van een
technische school (Technicum, SintTruiden). Zowel bij activiteiten met
zonne-energie als bij deze met windenergie experimenteerden de kleuters
onder begeleiding van leerlingen de
technische school. Vertrekkend vanuit
deze experimenten groeiden de beide
groepen (leerlingen en kleuters) naar
de ontwikkeling van de technische
realisaties.
Dankzij de ondersteuning van de kleuters bij het hanteren van gereedschappen en materialen door scholieren,
konden constructies worden gemaakt
in materialen die voor kleuters buitengewoon uitdagend waren. Het
functioneel maken voor de kleuters
van hun verworven ervaringen, kennis
en vaardigheden bezorgden hen een

enorme motivatie en enthousiasme
voor techniek.
Introverte kleuters bloeiden open,
werden mondiger. Bepaalde kleuters
ontdekten dat ze goed waren bij het
doorlopen van een technisch proces,
hun aanleg voor het oplossen van
technische problemen en vooral dat
techniek bijzonder leuk is.
Samenwerking met een technische
secundaire school opende voor de
kleuters en de leerkrachten niet alleen
nieuwe mogelijkheden voor het verwerven van technische vaardigheden,
kennis en gebruik van gereedschappen,
maar ook van didactische competenties
in verband met techniek.
De leerlingen van de technische school
konden hun kennis en taken functioneel maken in hun bijdrage voor het
project, wat hen eveneens erg motiveerde. Ze leerden ook nadenken hoe
technische producten veilig konden
gemaakt worden voor de kleuters. Op
vlak van verantwoordelijkheidszin en
sociale vaardigheden bood de samenwerking voor de scholieren een grote
meerwaarde.

zin in een
stevig ontbijt?
zondag 30 mei 2010:

CD&V brengt
mensen rond
de tafel om
te eten en te
spreken
We zijn halfweg de gemeentelijke bestuursperiode.
In meer dan 120 gemeenten in Vlaanderen wil CD&V
samen met u bespreken wat er al is gerealiseerd en wat
we nog moeten aanpakken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Wacht niet tot 30 mei om je bijdrage te leveren!
Stuur ze ons nu al door op: www.cdenv.be/ronddetafel
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