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Loyaliteit in de politiek
Nationaal heeft het 541 dagen geduurd alvorens een federale regering kon worden gevormd. 
Partijen stelden ultimatums voorop en de politieke standpunten lagen ver uit elkaar. Uitein-
delijk weet iedereen dat men geloofwaardige akkoorden moet sluiten om een duurzame 
toekomst te garanderen. CD&V heeft niet, zoals sommige anderen, opgegeven maar volge-
houden en met het gekende resultaat. Iedere Belg heeft echter deze soap maandenlang in de 
kranten en op televisie kunnen volgen.
Ook de Diepenbeekse politiek komt vaak negatief in het nieuws, veel meer dan ons allemaal 
belieft. Het kan ook moeilijk anders want in onze gemeente is de politieke cultuur in een ziek 
bedje beland. We mogen zelfs stellen dat er zich een ware epidemie verspreidt. Voor diege-
ne onder jullie die enigszins proberen te situatie te begrijpen komen al gauw tot de vaststel-
ling dat dit een zeer moeilijke oefening is.  
Lees het hier, op pagina 4!
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Loyaliteit in de politiek

Het begon allemaal na de gemeente-
raadsverkiezingen in 2006. Nog voor 
de nieuwe coalitie goed en wel van 
start ging liep het al mis. De sneltrein 
ontspoorde als het ware nog voordat 
hij het station verliet en uiteindelijk 
werd deze een boemeltrein die dreigt 
nooit zijn eindstation te bereiken. De 
huidige coalitiepartijen hebben zichzelf  
opgedrongen aan de Diepenbekenaren 
en hebben op geen enkel moment een 
sterke ploeg gevormd. Het eigenbelang 
primeert zodat de cohesie in de meer-
derheid zoek is. De volgende beleids-
ploeg zal vanaf  2013 hard mogen wer-
ken om terug orde op zaken te stellen!

Ook de partijensamenstelling van onze 
gemeenteraad en OCMW-raad heeft 
een hele metamorfose ondergaan. Als 
je de huidige raden vergelijkt met deze 
van bijna vijf  jaar geleden dan merk je 
dat maar liefst vijftien raadsleden hun 
partijkaart hebben ingeruild voor een 
kaart bij een andere politieke familie. 
Ook bij CD&V•plus hebben we dit 
moeten ondergaan. Deze gang van za-
ken is betreurenswaardig en de geloof-
waardigheid bij sommige is ver zoek. 
Een precieze verklaring hebben we hier 
niet voor maar mogelijk is dit eigen 
aan de huidige Diepenbeekse politieke 
cultuur. 

Job-hopping kenden we al: dit zijn 
werknemers die in de loop van hun car-
rière regelmatig wisselen van job, altijd 
opzoek naar wat anders. Maar klaarblij-
kelijk is ook partij-hopping een trend. 
Diepenbeek is hier een mooi voorbeeld 
van. Niet echt iets om fier op te zijn!

We stellen ons vaak de vraag: Wat kan 
en wat kan niet binnen de politiek?
Loyaliteit in een partij is nog een vaag 
begrip. Bijzonder jammer!
CD&V•plus hecht wel belang aan 
normen en waarden: stabiliteit, dege-
lijkheid, loyaliteit, betrouwbaarheid, 
standvastigheid, eerlijkheid en correct 
handelen zijn voor ons geen loze woor-
den, maar zijn de basis van een sterk 
engagement.  

2012 is een belangrijk jaar met de 
gemeenteraadsverkiezingen in het 
vooruitzicht.
De Diepenbekenaar zal op 14 oktober 
bepalen aan welke partij hij zijn ver-
trouwen geeft. 
Wij doen niet mee aan eender welke 
vorm van populisme en opportunisme. 
CD&V•plus stapt vastberaden naar de 
kiezer als authentieke partij! De toe-
komst luistert!

In principe is politiek een 
ernstig gegeven met ver-
antwoordelijkheidszin en 
een streven naar sociale 
rechtvaardigheid. In onze 
gemeente draait het uit op 
een ware klucht!

Genk-Zuid

De deelnemende jongeren werden on-
derzocht op de inwendige blootstelling 

aan vervuilende stoffen en een aantal 
biologische en gezondheidskenmer-

ken werden gemeten. In Genk-Zuid 
werd een significante verhoging vast-
gesteld van de inwendige blootstelling 
aan een aantal zware metalen, namelijk 
chroom, cadmium, koper, thallium en 
toxisch arseen. ‘Significant’ wil zeggen 
dat de scores niet door toeval kunnen 
verklaard worden. De negatieve resulta-
ten zorgen voor grote ongerustheid, dit 
niet alleen bij de deelnemende jongeren 
en hun ouders maar zeker ook bij alle 
inwoners die aan de rand wonen van 
Genk-Zuid. 

CD&V•plus erkent deze bezorgd-
heid en drong aan op doeltreffende 
maatregelen bij de bevoegde instanties. 

Vermits het industriegebied op Genks 
grondgebied ligt, zijn de Stad Genk en 
de Provinciale en Vlaamse overheden 
bevoegd om maatregelen te nemen. 

CD&V•plus heeft echter zijn hoofd 
niet in het zand gestoken maar ging 
in overleg met de bevoegde minis-
ters van Leefmilieu en Welzijn. Ook 
Genks burgemeester Wim Dries heeft 
onze bemerkingen opgenomen in zijn 
actieplan. Een ambitieus en haalbaar 
actieplan moet er voor zorgen dat deze 
milieuproblematiek zowel op korte als 
lange termijn ingeperkt wordt. 

Het moet een uitdaging zijn om een 
‘gezond’ evenwicht te vinden tussen 
de economische belangen enerzijds en 

Het steunpunt Milieu en 
Gezondheid maakte enkele 
maanden geleden de resul-
taten van de studie ‘humane 
biomonitoring in Genk-Zuid’ 
bekend. 197 jongeren (14-15 
jaar) die in de buurt van dit 
industriegebied wonen na-
men deel aan dit onderzoek, 
waaronder ook jeugd van de 
wijk Rozendaal en Lutselus. 
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een gezonde en veilige woonomgeving 
anderzijds. De gezondheid van onze 
toekomst mag hier onder geen enkele 
voorwaarden onder lijden. 

Om te controleren of  dit actieplan 

zijn doel bereikt en de kwaliteit van 
het wonen rond Genk-Zuid hierdoor 
verhoogd, heeft CD&V•plus bij de be-
voegde instanties voorgesteld om in de 
toekomst nieuwe studies te organiseren. 
Om een correct beeld te verkrijgen van 

deze studie is het wel noodzakelijk dat 
jongeren van 14 à 15 jaar opnieuw wor-
den onderzocht. CD&V•plus rekent er 
op dat de vooropgestelde maatregelen 
en initiatieven ook daadwerkelijk wor-
den uitgevoerd. 

CD&V•plus stelt voor

Yvo Jans

Onze gemeente heeft een rijk vereni-
gingsleven. Iets waar we terecht fier op 
zijn! In Rooierheide is de verbonden-
heid tussen de verenigingen opvallend. 
Ongetwijfeld ben je op een evenement 
Yvo Jans al tegengekomen. Hij is in de 
parochie actief  binnen KWB. Yvo is 
al jarenlang een sociaal geëngageerde 
Diepenbekenaar. Zo is hij al ruim 27 
jaar voorzitter van ACV-Diepenbeek 
en heeft hij samen met anderen het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagent-
schap (PWA) in onze gemeente helpen 
opstarten.  
Yvo is een gedreven man en wil zijn 
enthousiasme ook ten diensten stellen 
van CD&V•plus: “Door mijn sociaal 
engagement stel ik vast dat heel wat 
dingen die hun gevolgen hebben voor 
de verenigingen op het politiek niveau 
geregeld worden. Graag wil ik hierover 
mijn zegje doen.”
Yvo woont samen met zijn echtgenote 
in de Heidestraat. Door zijn zeer uiteen-
lopende interesses is Yvo van heel wat 
markten thuis! 

Kurt Schraepen

Kurt Schraepen is als partijsecretaris al 
jaren actief  binnen CD&V•plus. “De 
interesse voor politiek heeft er bij mij 
altijd ingezeten. Mijn keuze voor deze 
partij is een logisch gevolg hiervan.”
Waarom nu juist CD&V•plus? “Wel, 
omdat de Christendemocraten een 
duidelijke visie voor ogen hebben zowel 
op korte als op lange termijn. Op alle 
beleidsniveaus gaan zij hun verant-
woordelijkheid niet uit de weg. Ook in 
Diepenbeek kijkt CD&V•plus niet toe 
van op de zijlijn, maar zoekt ze steeds 
naar oplossingen en denkt ze construc-
tief  mee.” 
Vanuit zijn opleiding van handelsingeni-
eur interesseert hij zich vooral voor de 
financiële dossiers. Daarnaast is Kurt 
ook een pleitbezorger van een degelijke 
visie omtrent Ruimtelijke Ordening in 
heel onze gemeente. Natuurlijk heeft 
Kurt ook andere bezigheden dan enkel 
politiek, zo is hij in zijn vrije tijd lid van 
‘The Eagle Country Dancers’. Kurt is 
opgegroeid in de Sint-Rochuswijk en 
sinds enige tijd woont hij samen met 
zijn vriendin in de Kerklaan.

Paul Claesen

CD&V•plus profileert zich al jaren als 
een gezinspartij met een sterk sociaal 
engagement. Het zijn deze items waar-
voor ook Paul Claesen ijvert. “Mensen 
vervreemden alsmaar meer van elkaar”, 
vindt Paul. “Onverschilligheid moet 
plaats maken voor samenhorigheid. 
Mensen mogen best meer met elkaar 
praten over eenvoudige dagdagelijkse 
dingen. Onze gemeente zet hier al 
sterk op in, toch zijn er nog voldoende 
werkpunten om de buurtwerking en 
sociale verbondenheid te ondersteunen. 
De huidige meerderheid heeft de laatste 
jaren al hun energie gestoken in prestigi-
euze projecten die ongelooflijk veel geld 
kosten. En hier nijpt het schoentje”, 
zegt Paul “Het zijn vaak kleine irritaties 
die leiden tot grote ergernissen onder 
de mensen. Er moet dringend geïnfor-
meerd worden wat de echte behoeften 
zijn bij onze jeugd, gezinnen en oude-
ren.” Samen met zijn echtgenote, die 
onthaalmoeder is en zijn drie dochters 
woont Paul in de Zandstraat.

Wil je graag meedraaien met onze groep enthousiaste mandatarissen, bestuursleden en leden?
Neem dan contact op met Jos Leroi. (jos.leroi@telenet.be) 
Surf  zeker ook eens naar onze website: cdenvplus-diepenbeek.be
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Jos Leroi
(jos.leroi@telenet.be)
www.cdenvplus-diepenbeek.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Sfeerbeelden van de 
CD&V•plus receptie


