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Verontwaardiging
Een oppositiepartij moet oppo-
sitie voeren, dat is de logica zelf. 
Oppositie wordt gevoed door 
verontwaardiging, een emotie die 
je overvalt bij onrechtvaardigheid.

Dat gevoel kregen we bij de 
beslissing van het schepencollege 
om één van onze  4 voetbalclubs 
€ 680 000 toe te kennen voor de 
bouw van een voetbalkantine, 
terwijl men in Rijkel vaststelt dat 
er geen budget is voor stoepen. 
Dat gevoel kregen veel mede-
burgers bij de softe aanpak van 
de toeristische overlast in april. 
Dat gevoel hebben we vooral bij 
de tegenwerking van het private 
ouderenzorgproject. 

De outing van Open VLD in 
de Burgerkrant van december 
2010 stemde ons hoopvol, maar 
de concretisering laat op zich 
wachten, net zoals het officieel 
standpunt van sp.a. Deze ver-
ontwaardiging is voor CD&V 
Borgloon de voedingsbodem om 
aan politiek te doen. Het is onze 
verdomde plicht een aantal zaken 
aan de kaak te stellen. 

Veel leesplezier.

Eddy Volont
Voorzitter 

CD&V Borgloon

RUP of RIP welzijnscampus
In haar huis-aan-huisblad van november 2010 heeft CD&V-
Borgloon van de ouderenzorg in Borgloon dé inzet van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gemaakt. Het zal de 
meerderheidspartijen een zorg zijn…

Lees het hier, op pagina 4!

De CD&V-fractie pro welzijnscampus Puthofveld (niet op foto: C. Missotten)
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RUP of RIP welzijnscampus      

Intussen zijn we 8 maanden verder 
en werd er, ondanks verscheidene 
interpellaties van onze fractie, vanuit 

de meerderheid niets gerea-
liseerd. Stilaan krijgen wij de 

indruk dat men doelbewust de 
zaak op de lange baan schuift, 

want de vraag van de initiatief-
nemers is al vier jaar lopende. 

We durven er niet aan denken dat 
sommigen doelbewust obstructie 
plegen….  Wij blijven dan ook aan-
dringen om snel de voorwaarden te 
scheppen om het project te verwe-
zenlijken. Er is enkel een Ruimte-
lijk Uitvoeringsplan (RUP) of  een 
aanpassing van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan nodig om 
het woonuitbreidingsgebied Puthof-
veld prioritair te ontsluiten. De bur-
gemeester beloofde aan de initiatief-
nemers om het dossier opnieuw te 
bespreken met vertegenwoordigers 
van hogere overheden (Agentschap 
Ruimtelijke Ordening en provincie). 
Uit het verslag van deze overlegver-

gadering blijkt dat over Puthofveld 
niet eens gesproken werd!  
...Niets!
Het huidige gebrek aan initiatief  
vanuit de meerderheid legt een 
zware hypotheek op de slaagkansen 
van het project. Dit is een regel-
rechte kaakslag voor iedereen die 
nu en in de toekomst rekent op een 
waardige ouderenzorg. Het getuigt 
van onbehoorlijk bestuur als het 
beleid niet alles in het werk stelt om 
dit project in Borgloon te realiseren. 
Het spelen van strategische spelle-
tjes moet dringend stoppen!
De woonzorg voor ouderen en een 
tewerkstellingsmogelijkheid voor 90 
mensen zijn blijkbaar niet belang-
rijk. Hoeveel werkgevers telt Borg-
loon die aan dit aantal komen? Mis-
schien een vraag voor de kersverse 
voorzitter van de lokale economie-
raad en de sp.a?

Onze argumenten pro rea-
lisatie van een private wel-
zijnscampus op het Put-
hofveld (zie onze website 
www.borgloon.cdenv.be 
voor meer informatie) had-
den tot gevolg dat Open 
VLD één maand later in 
haar communicatie naar de 
burger toe onze visie on-
derschreef. Op een officieel 
sp.a-standpunt is het nog 
altijd wachten… 

Spelenderwijs 
afvallen

Op de gemeenteraad van 
april voegde onze fractie 
een punt toe om de lamen-
tabele staat van de speel-
tuigen op het pleintje op 
het Speelhof aan de kaak te 
stellen. 

Verscheidene toestellen voldoen in 
de verste verte niet aan de strenge 
regelgeving qua veiligheid. Zo hangt 
een klimladder bovenaan met slechts 
een touw vast, schommeltuigen mis-
sen handgrepen, scherpe schroeven 
steken centimerslang door speeltui-
gen… Veel kinderen (ook van toeris-
ten) maken van het mooie weer ge-
bruik om er te gaan spelen, hopelijk 
kan dat door onze tussenkomst nu 
weer op een veilige manier! CD&V-mandatarissen stellen schade vast



5

• Hou het centrum van de stad op 
zon- en feestdagen tijdens het toe-
ristisch seizoen autovrij vanaf  12u; 
op die manier wordt de stad enkel 
door trage en zwakke weggebruikers 
gebruikt; 
• Laat een aantal handelszaken (niet 
alleen horeca), indien zij dat wensen, 
de deuren openen op zon- en feest-
dagen, zodat zij een (beperkt) com-
mercieel voordeel kunnen halen; 
• Pas de wegcode aan en verbied 
het in tegengestelde richting fietsen 
op de assen Tongersepoort – Grae-
thempoort en Wellenstraat - Sta-
tionsstraat, de gemeente heeft als 
wegbeheerder de autonomie om 

deze maatregel te nemen; pak de 
‘pijnpunten’ aan, zoals bv. de kruis-
punten Warandestraat-Truierweg, 
Truierweg-Veestraat en de Romein-
se Kassei;
• Richt aan invalswegen enkele 
‘tijdelijke’ parkings in (bedrijventer-
rein Ervaert, parking Stroopfabriek, 
Fruitveiling, Looza, ..) en vang de 
toeristen hier op via speciale bor-
den;   heet hen welkom en bied een 
aantal attractieve faciliteiten aan: een 
mobiele infostand van de toeristi-
sche dienst met folders, fietsver-
huurpunt, sanitair, fietsrekken…
• Sensibiliseer de toeristen door 
middel van borden en vermeldin-

gen in de toeristische brochures: de 
verkavelingswegen zijn er in eerste 
instantie voor diegenen die ervoor 
zorgen dat onze streek zo mooi 
is: landbouwers en fruittelers; het 
centrum is er ook voor de inwo-
ners; wijs op het nodige wederzijdse 
respect; 
• Geef  via pictogrammen aan dat 
het fruit dat in de herfst aan de bo-
men hangt het inkomen vormt van 
de fruittelers; ludieke aanduidingen 
kunnen erop wijzen dat onze planta-
ges geen gratis supermarkten zijn.

Toerisme: met maten, maar ook met mate
De enorme stroom toeristen die tijdens de maand april 
2011 onze regio en in het bijzonder onze stad bezochten, 
zorgde voor heel wat wrevel bij onze inwoners. CD&V 
heeft dan ook tijdens de gemeenteraad van 24 mei een 
aantal voorstellen geformuleerd om het tijdelijk samen-
leven tussen inwoners en bezoekers in de eerste plaats 
veilig maar ook respectvol te laten verlopen.

Het antwoord is heel eenvoudig: be-
paalde straten in Rijkel hebben geen 

stoep! De wegrand loopt er immers 
gewoon naadloos over in de berm. 

Voetgangers hebben de keuze tus-
sen wandelen in de modder of  het 
gras of  op de rijweg lopen. In de  
D.van Leeuwenstraat is dat, gezien 
de hoge snelheid van de wagens, 
bovendien een hachelijke onderne-
ming. In de Schoolstraat staat het 
gras kniehoog tot tegen de rand van 
de weg, waardoor uitwijken voor 
zwakke weggebruikers onmogelijk 
is. Rijkel ligt aan de rand van onze 
gemeente, maar heeft evenveel recht 
op een behoorlijke behandeling 
als de andere deelgemeenten. Op 
één van de recente hoorzittingen 
hoorden we het schepencollege een 
interpellatie van een boze buurtbe-
woner laconiek beantwoorden met 
“daar hebben we geen geld voor”. 
Huh? Hiervoor niet?

Charly Missotten: “Mooi landschap, 
verdienste van onze landbouwers en 
fruittelers”

Stoepen in Rijkel

Rijkel is wellicht onze enige deelgemeente waar je geen 
hondenpoep op de stoep vindt. Zijn er zo weinig honden 
of hebben ze allemaal plichtsbewuste baasjes? 
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Voor een modaal gezin met 2 kin-
deren betekent dit € 272, evenveel 
als de kost voor bijna 8 jaar ophalen 
van het GFT-afval  (1 sticker kost € 
36). Via tientallen reacties vragen in-
woners zich af  of  “dit wel normaal 
is” en of  de stad de belastinggelden 
van haar inwoners niet voor nuttiger 
dingen kan aanwenden. 

We geven graag 
enkele voorbeelden:

• De gemeentelijke toelage voor 
toerisme is voor 2011 begroot op 
€ 20 000: je kan dit dus 34 jaar 
lang doen;

• Je kan er 23 bestelwagens met 
dubbele cabine en open laadbak 
voor de technische dienst mee 
aankopen;

• De gemeentelijke toelage voor de 
Programma vzw Cultuur kan je 30 
jaar lang toekennen; 

• Onze 3 jeugdhuizen (’t Biejke, ’t 

Stoofke en Aurora) zouden 136 
jaar lang logistieke en financiële 
ondersteuning kunnen krijgen;

• Je kan er 44 mazoutketels in onze 
wijkhuizen voor laten installeren;

• De vzw Sportprogrammatie krijgt 
voor 2011 een toelage van  
€ 16 032,72: je kan dit 43 jaar 
volhouden;

• Je kan er aan het huidige “tarief ” 
van € 620 per jaar, 1096 jaar lang 
Loon Swingt mee betoelagen (tot 
in het jaar 3107…); 

• Met dat bedrag kan het OCMW 
meer dan 128 000 warme maaltij-
den aan huis leveren;

• De stad kan er 9 000 ton strooi-
zout mee aankopen, voldoende 
voor 350 tot 450 strooibeurten op 
onze wegen;

• Je kan 65 speelpleintjes van 
nieuwe speeltuigen voorzien (en 
ze liefst ook onderhouden);

• Je kan er in Rijkel kilometers stoe-
pen mee aanleggen.

Mandatarissen 
en partijbureau

Guy Derriks, 
fractieleider gemeenteraad 
012 393291
0475 462522
guy.derriks@derriks-sport.be

Charly Missotten, 
gemeenteraadslid
012 742388
0495 281509

Frank Steukers, 
gemeenteraadslid, secretaris
012 744341
0479 233904
frank.steukers@pandora.be

Marilou Vanmuysen, 
gemeenteraadslid
012 744224
0495 134384
mvanmuysen@gmail.com

Patrick Carnotensis, 
fractieleider OCMW
012 745674
0476 257353
patrick.carnotensis@telenet.be

Ronald Basteleus, 
penningmeester
012 395717
0474 801927
ronald_basteleus@hotmail.com

Eddy Volont, 
voorzitter
012 744224
0495 134384
evolont@gmail.com

Kantine Hoepertingen: Money, honey

Het vrijmaken van € 680 000  voor de voetbalkantine in 
Hoepertingen blijft in onze stad voor beroering zorgen. 
Elke Lonenaar, van baby tot eeuweling, voetballiefhebber 
of niet, betaalt ongeveer € 68 voor dit bouwwerk. 

CD&V: de enige echte Loonse thuisploeg (niet op foto: C. Missotten)


