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iedereen inbegrepen

Hartverwarmend
De verkiezingen van 14 oktober 2012 

liggen ondertussen al enkele maanden 

achter ons. De kiezer heeft gewikt en 

gewogen, daarna gekozen. Op basis 

van een constructieve medewerking de 

afgelopen 6 jaar en een goed programma, 

heeft u ons beloond met 8 verkozenen in 

de gemeenteraad. Daar zijn we uiteraard 

heel blij mee, vermits jullie ons de kans 

geven om uw belangen in onze gemeente 

te verdedigen de volgende 6 jaar. En er is 

veel werk aan de winkel : denken we maar 

aan de Noord-Zuid, het bestrijden van 

kansarmoede en niet te vergeten de zorg 

voor extra tewerkstelling na het drama bij 

Ford, een gegeven dat ook vele gezinnen 

binnen onze gemeenschap treft.

Zoals beloofd zullen wij als partij ook 

zorg dragen voor de kleine problemen 

van elke dag; op school, op het werk of  

in de wijk.

Kortom, het CD&V-team staat in de 

startblokken en wil er samen met u een 

vruchtbare samenwerking van maken.

Wij wensen jullie alvast geslaagde einde-

jaarsfeesten en een goede start in 2013!

Jef Verpoorten 

1ste Schepen
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Jef Verpoorten

Dankzij jullie stem ben ik in de gele-

genheid om 6 jaar lang een fantastisch 

team aan te sturen. Als 1ste schepen 

zal ik in nauwe samenwerking met 

de burgemeester en met mijn collega 

schepenen het beleid vorm geven en 

mee zorgen voor een correcte uitvoe-

ring ervan. Aarzel niet om met ons in 

dialoog te treden, we helpen jullie graag 

verder!

Bedankt voor het vertrouwen.

Maurice Vanoevelen

Als oudste van de groep zal ik geen 

uitvoerend mandaat opnemen, ik word 

voorzitter van de gemeenteraad. Ik zal 

me inzetten om onze ‘nieuwe’ manda-

tarissen te begeleiden in een opdracht 

die door velen wordt onderschat. Als je 

een mandaat wilt opnemen, met inzet 

uitoefenen en met het algemeen belang 

voor ogen, is het een zeer grote taak.

Roger Vanotterdijk

De CD&V-ploeg is gereed om met 

een goede mix van ervaring en jeug-

dig enthousiasme de toekomstvisie 

voor Houthalen-Helchteren verder te 

ontwikkelen. Met de nodige begeleiding 

en ondersteuning zullen de jongeren 

hun talenten ten volle ontbolsteren en 

zal Houthalen-Helchteren gewapend 

zijn voor de volgende generaties. We 

zullen ervoor zorgen dat de visie die 

we indertijd hebben uitgetekend in het 

Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-

Dit zal gebeuren in samenspraak met 

de bevolking. Belangrijke aandachts-

punten zijn ook nog wonen en zorg. 

Hier gaan we voor!

Bert Cuppens

Na de voor mij verrassende verkie-

zingsuitslagen heb ik me kandidaat 

gesteld voor een schepenambt en zal 

dit opnemen tijdens de laatste 3 jaar 

van deze legislatuur, gesteund door ons 

bestuur.

Ik wil mij ook inzetten voor de jonge-

ren van vandaag en morgen en ook een 

luisterend oor hebben voor de dage-

lijkse noden van onze inwoners

Göksal Kanli

Na 6 jaar oppositie, krijgen we de vol-

gende 6 jaar de kans om mee te bestu-

ren. Een kans die we willen aangrijpen 

om een goed beleid te voeren voor de 

mensen en ook met de mensen. Over-

leg met onze inwoners wordt dan ook 

de belangrijkste uitdaging. Ik ben ervan 

overtuigd dat we er met ons enthousi-

ast en jong team het beste zullen van 

maken.

Hanne Kellens

Het doet me plezier dat de vooropge-

stelde verjonging van de partij door 

de kiezers bevestigd is. We zullen de 

volgende legislatuur aanvangen met een 

vernieuwde ploeg, met ondersteuning 

van de oude garde.

Tijdens de laatste twee jaar heb ik de 

eer om schepen van cultuur en jeugd te 

worden. Ik grijp deze kans met beide 

handen om Houthalen-Helchteren op 

beide vlakken constructief  te verbete-

ren

Paul Vandewiele

De verkiezingen van 14 oktober wer-

den een groot succes voor onze partij: 

we behielden onze 8 zetels. Drie jonge 

mensen werden verkozen en we maken 

terug deel uit van de coalitie. Wij zullen 

het vertrouwen van onze kiezers niet 

beschamen: we zullen een frisse wind 

in het gemeentebestuur brengen, met 

Hartverwarmend
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sociale accenten. Onze partij staat voor 

solidariteit, iedereen telt mee.

Silke Hillen

Als benjamin van de groep ben ik 

dankzij jullie vertrouwen 200% gemoti-

veerd om aan de slag te gaan. Het is het 

moment om er samen een sterk lokaal 

verhaal van te maken. Ik zal zeker mijn 

ogen uitkijken en mijn oren te luisteren 

leggen. Maar vooral aan jullie: “praat 

met ons”, als communicatieweten-

schapper in spe denk ik dat een opti-

mistisch en constructief  verhaal zo het 

best geschreven wordt! 

Ludo Vanoppen

Ondervoorzitter OCMW

Vanaf  2013 worden in onze gemeente 

de bevoegdheden over enerzijds Wel-

zijnsprojecten en anderzijds het beheer 

van onze sociale instellingen verdeeld 

tussen  twee personen.

Dit gebeurt in een nauwe samenwer-

king binnen het OCMW tussen de 

voorzitter, die tegelijkertijd schepen van 

Welzijn is, en de ondervoorzitter.

Beide coalitiepartijen CD&V en Spa-

Groen-plus leveren elk één mandataris. 

Zij willen hiermee een krachtig signaal 

geven dat welzijn en armoedebestrij-

ding in de volgende legislatuur een 

topprioriteit zullen zijn.

Onze drie opvolgers

Ronny Custermans

eerste opvolger

Rudi Vermijl

tweede opvolger

Burak Dogan

derde opvolger
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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

SteTen Van Roosbroeck

Monique Saquet 

(monique.saquet@skynet.be)

www.houthalen-helchteren.cdenv.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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Jongeren

Niettegenstaande de gemiddelde leeftijd 

van onze partijleden 65 jaar is, daalde de 

gemiddelde leeftijd van de kandidaten 

op onze lijst tot 43 jaar. Ons prachtig 

verkiezingsresultaat van14 oktober mag 

gezien worden. Bovendien is de verjon-

ging in de volgende zes jaar al in kaart 

gebracht. 

Gemeenteraadslid Paul Vandewiele zal 

eind 2014 op 63 jaar een stapje opzij 

zetten voor Ronny Custermans, dan 42.

Eind 2015 zal schepen Roger Vanot-

terdijk (dan 56) de sjerp doorgeven aan 

Bert Cuppens (dan 34)

Een jaar later zal schepen Göksal Kanli 

(dan 43 jaar) de weg vrijmaken voor het 

schepenschap van Hanne Kellens (dan 

27).

Voeg hierbij nog gemeenteraadslid Silke 

Hillen met haar 21 lentes en dan is onze 

conclusie duidelijk: wij hebben woord 

gehouden tegenover onze jonge kiezers.

Vrouwen

Met de deelname van de vrouwen liep 

het wat minder goed, slechts 2 op 8 

verkozen. Zij zijn echter wel 21 en 23 

jaar jong, dus een reuze-kaart op de 

toekomst.

Ook in de nieuwe bestuursorganen wil-

len wij vanaf  2013 de aanwezigheid van 

jongeren en vrouwen versterken. Onze 

nieuwe Limburgers krijgen met schepen 

Göksal Kanli een prima vertegenwoor-

diger.

Wij hebben ervoor gekozen kandidaten 

naar voor te schuiven die perfect onze 

taal beheersen en door hun opleiding 

uitblinken. Zij zullen de rolmodellen 

worden van de toekomst die tot voor-

beeld strekken. Zij zullen bewijzen dat 

in onze gemeente diversiteit geen mode-

verschijnsel is.

Een nieuwe uitdaging is mij aangeboden 

in het ondervoorzitterschap van het 

OCMW.

Ik zal er mij met het gekende enthou-

siasme ingooien, waarbij meteen het 

voorzitterschap van onze partij vacant 

wordt verklaard.

Wie zich geroepen voelt mag niet 

aarzelen, misschien iets voor een jonge, 

vrouwelijke, nieuwe Limburger?

Ludo Vanoppen

Voorzitter CD&V Houthalen-Helchteren

Verjonging
In het voorjaar van 2012 werden bij de lijstvorming drie belang-

rijke krachtlijnen uitgezet.

1. Aflossing van de wacht, door verjonging.

2. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

3. Betere vertegenwoordiging voor nieuwe Limburgers


