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JONGCD&V
Diepenbeek

CD&V Diepenbeek heeft een nieuwe start genomen. Dit was al zichtbaar in de lijstvorming bij de jongste
gemeenteraadsverkiezingen. Het opzet was om als een authentieke CD&V-lijst naar de kiezer te stappen
waarbij vernieuwing gekoppeld wordt aan ervaring, en vernieuwing betekent vanzelfsprekend verjonging.
Onze jongeren hebben nu de krachten gebundeld en de jongerenpartij JONGCD&V opgericht.
Lees het hier, op pagina 4!

Uitnodiging

Op zaterdag 26 januari 2013 om 19.00 uur organiseert CD&V haar jaarlijkse feestelijke nieuwjaarsreceptie. Het evenement gaat door in zaal De Kei. Zoals elk jaar
gebeurt dit in aanwezigheid van verschillende gastsprekers.
Iedereen is van harte welkom!

JONGCD&V Diepenbeek
JONGCD&V wil zich richten op
leeftijdsgenoten die zich in de
politiek willen ontplooien en
engageren. Ze proberen op een
eigentijdse manier de normen
en waarden van de moederpartij te brengen. Jongeren krijgen
zo de kans om samen nieuwe
en vooruitstrevende ideeën te
formuleren en te verdedigen op
(lokale) maatschappelijke en
politieke thema’s.
Binnen onze gemeente willen we
ervoor zorgen dat jongeren betrokken
worden in de Diepenbeekse politiek.
Dit door met hen te brainstormen, de
vinger aan de pols te houden en zo op
de hoogte te blijven van wat er leeft bij
jongeren. We vinden het belangrijk dat
er naar jongeren geluisterd wordt, zodat
de stem van de jeugd binnen onze partij
en dus ook binnen Diepenbeek gehoord wordt.
JONGCD&V Diepenbeek is een groep
gedreven en enthousiaste jongeren die
willen meewerken aan de toekomst. Wil
jij ook graag deel uitmaken van deze
groep, mail dan naar lize.habex@gmail.
com.

“Door JONG CD&V wordt de kloof
tussen jongeren en politiek kleiner,
jongeren gaan zich meer betrokken
voelen bij het politieke gebeuren in
onze gemeente.” – Tom Creemers,
Kempenstraat
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“Goede lokale politiek is voor de Diepenbekenaren zeer belangrijk, wij zullen
met onze jongerenwerking ons steentje
hierin bijdragen.” – Ramona Beelen,
Katteweidelaan

“Politiek hoeft niet saai te zijn. Zowel
ervaren mensen als jonge leken moeten
hun zegje kunnen doen. In dit opzicht
gaan CD&V en JONGCD&V hand in
hand.” – Anniek Bollen, Katteweidelaan

“Het was vanzelfsprekend dat uit de
gemotiveerde jongeren op onze lijst een
mooi team ontstond dat uitgroeide tot
-21*&' 9,NEHQÀHUGDWLNKLHUYDQ
voorzitter mag zijn.” – Lize Habex,
Kukkelbosstraat

“Binnen JONGCD&V wordt er zowel
belang gehecht aan jongvolwassenen als aan
jonge gezinnen. Dit open karakter spreekt
mij aan om hieraan mee te werken.” – Katja
Vandercapellen, Alfons Jeurissenstraat

“JONGCD&V is een aanspreekpunt
voor alles wat er leeft onder de Diepenbeekse jongeren. Dit moeten we
verwoorden naar CD&V en dus ook
naar het nieuwe gemeentebestuur.” –
Kurt Schraepen, Kerklaan

“ U zal zeker nog van ons horen!” –
Veronique Proix, Sint-Barbarastraat

Vrouw & Maatschappij in actie
Ieder jaar op 25 november is
het de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Het
probleem bestaat wereldwijd
en is natuurlijk niet in een
dag op te lossen. Toch is het
belangrijk om er kort maar
krachtig bij stil te staan.

Aan de marktbezoekers werd ge-
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Geweld tegen vrouwen ontwricht
gemeenschappen, maakt levens kapot
en is een fundamentele schending
van de mensenrechten. Geweld tegen
vrouwen is een ernstige vorm van
discriminatie, maar discrimineert niet
op vlak van leeftijd, sociale afkomst,
nationaliteit of etniciteit. Wereldwijd
wordt 70% van alle vrouwen er ooit
slachtoffer van. Het is dus allerminst
een ver-van-ons-bed-probleem. Ook
in België is het een dagelijkse realiteit:
partnergeweld, oudermisbehandeling,
seksuele intimidatie, verkrachting,
misbruik in de zorgsector… Precies
daarom wou de politieke vrouwenbeweging ‘Vrouw en Maatschappij’ deze
dag niet zomaar aan zich laten voorbijgaan. Op maandag 26 november jl.
organiseerden ze, net als de voorbije
jaren, een marktactie om deze campagne kracht bij te zetten.
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vraagd om voor een dag een wit
lintje te dragen als engagement tegen
geweld op vrouwen. Dit jaar ging de
aandacht in het bijzonder naar een
vorm van seksuele intimidatie die recent in de kijker kwam maar eigenlijk
zo oud als de straat is, namelijk het
lastigvallen van vrouwen op publieke
plaatsen, tijdens het reizen met het
openbaar vervoer of op straat. Niet
louter fysieke geweldplegingen dus,
maar seksuele intimidatie in al haar
vormen: van sisgeluiden naar scheldpartijen tot fysiek contact. Nog al te

vaak wordt dit probleem geminimaliseerd of weggelachen. Nochtans
is het een ernstige aantasting van de
waardigheid van vrouwen, van hun
veiligheidsgevoel op straat en hun
bewegingsvrijheid in het openbare
leven. Ondanks het feit dat seksueel
geweld niet getolereerd wordt in ons
land, vallen sommige aspecten ervan
buiten de mazen.
Yvonne Dewarier
Voorzitter Vrouw & Maatschappij
Diepenbeek
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De traditie laat ons toe om in deze tijd van het jaar heel even terug
te blikken op het afgelopen jaar, maar nog meer om vooruit te kijken naar wat de toekomst in petto heeft. Want de toekomst heeft
voor CD&V meer te bieden dan we uit het verleden kunnen halen.
Het was een bewogen jaar 2012. Voor elke
politieke partij waren het drukke tijden met
maar een hoofddoel: de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
De Diepenbeekse christendemocraten
]LMQELM]RQGHUÀHUGDWHUWHUXJHHQ¶JH]XLverd’ CD&V is. Zeg maar een authentiek
CD&V dat helemaal herleeft! Een partij
met een stevige structuur die zich in al haar
rangen versterkt heeft: vernieuwing en
verjonging, ervaring, deskundigheid en een
ongekend positivisme. De oprichting van
de jongerenbeweging JONGCD&V is hier
een mooi voorbeeld van. Ook de vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij en
de afdeling van senioren kennen een sterke
vertegenwoordiging. Het voelt prettig aan
dat onze partijleden, militanten en sympathisanten ons enorm steunen voor de weg
die CD&V is ingeslagen.
CD&V heeft als het ware een nieuwe start
genomen.
Na zes jaar oppositie maakt CD&V weer
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deel uit van de Diepenbeekse meerderheidscoalitie. Volgens sommige kritikasters
is de nieuwe beleidsploeg PUUR, N-VA,
CD&V en Open VLD gedoemd om te
mislukken omdat ze te jong zou zijn en
te weinig beleidservaring heeft. Maar laat
dit nu net het grote voordeel betekenen
voor dit nieuwe schepencollege: deze
mensen dragen geen politiek verleden met
zich mee en kunnen zo met een jeugdig
enthousiasme werken aan de toekomst van
onze gemeente. CD&V is een beleidspartij
en op alle politieke beleidsniveaus neemt
onze partij haar verantwoordelijkheden.
Voor onze gemeente zal dit niet anders
zijn.
Er liggen heel wat uitdagingen in het verschiet voor onze CD&V-raadsleden. Met
Jos Leroi, Giedo Wysmans en Ria Houben
als gemeenteraadsleden en Yvan Vesters
in de OCMW-raad. Jos Leroi wordt voor
de komende zes jaar eerste schepen met
belangrijkste bevoegdheden openbare
werken met energie & nutsvoorzieningen
HQÀQDQFLsQ'HNRPHQGHMDUHQZRUGW

er verder geïnvesteerd in beduidende
infrastructuurwerken. Ook de nieuwe
beleids- en beheerscyclus (BBC) voor gemeenten moet worden geïmplementeerd.
Het bevat een reeks nieuwe regels over
de planning (meerjarenplan en budget),
de boekhouding en de evaluatie achteraf
(jaarrekening). Giedo Wysmans is niet
alleen gemeenteraadslid maar zal ook deze
raad voorzitten. Hij heeft de belangrijke
taak de vergaderingen in goede banen te
leiden. Dit is allerminst een sinecure met
een sterke oppositie! Derde raadslid Ria
Houben zal onze CD&V-fracties voorzitten. Ria begint aan haar derde legislatuur
als gemeenteraadslid en zal zeker Jos en
Giedo bijstaan met haar ervaring. In de
OCMW-raad zetelt Yvan Vesters. De sociale welzijnsraad wordt alsmaar belangrijker
in de gemeentelijke bestuursorganen.
Door de steeds groeiende vergrijzing in
onze maatschappij en door de economiVFKHFULVLVGLHÀQDQFLsOHSUREOHPHQPHW
zich meebrengen bij gezinnen moeten er
oplossingen uitgewerkt worden op maat
van iedere hulpbehoevend individu.
Er ligt heel wat werk op de plank, samen
met gans onze CD&V-ploeg zullen we
werken aan de toekomst van Diepenbeek.
U mag gerust zijn, de toekomst luistert!
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De toekomst luistert!

