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daden inbegrepen

Leopoldsburg was altijd een plaats waar creativiteit alle kansen 

kreeg. Dat bracht vele creatieve mensen voort, maar het is ook 

een gemeente die het vandaag moeilijk heeft.

Daarom is een concreet toekomstplan nodig. Een plan dat uit-

gaat van een warme en leefbare gemeenschap waar iedereen zich 

thuis voelt, mensen kansen krijgen maar ook aangezet worden 

om kansen te grijpen. Kortom, waar {iedereen inbegrepen} is.

Het gaat om vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plich-

ten. Het één kan niet zonder het ander; daarvoor willen wij ons 

engageren. 

Om dit te realiseren zetten we ons met een hele ploeg in voor dit 

‘toekomstplan 2.18’. Wij bewezen dat we in moeilijke omstan-

digheden toekomstgerichte beslissingen nemen. Wij hebben de 

ervaring om onze gemeente opnieuw perspectief  te geven. Wij 

hebben de nodige netwerken om dit toekomstplan te realiseren. 

Wij hebben mensen die weten wat er bij u leeft en daar een ant-

woord willen op geven!

Wouter Beke

lijsttrekker Leopoldsburg

de toekomst luistert

Uw toekomstplan voor Leopoldsburg



{Leopoldsburg versterken}
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CD&V wil een sterkere gemeen-

te. Ondernemers die de ge-

meente vooruit willen helpen en 

instaan voor werkgelegenheid 

verdienen alle steun. Dit door 

een goede dienstverlening, 

geen pestbelastingen en vol-

doende beschikbare gronden. 

We willen verder inzetten op de 

vernieuwing van ons handels-

centrum. 

Onze voorstellen

maken door:

gebouw of  de gevel renoveert,

boven een handelspand renoveert. 

-

teren in het handelscentrum.

-

tenetwerk. Ook hier kan toerisme en horeca de vruchten van plukken.

Diane Deneyer: 

“Een duide-

lijke en goede 

citymarketing 

van Leopolds-

burg, als garnizoensstad, en een goede 

communicatie tussen horeca en toerisme. 

Als zelfstandig ondernemer weet ik dat we 

daarop moeten inzetten.”

hebben een 

zaterdagmarkt 

en op zondag 

een rommel-

markt waardoor 

er vele mensen 

ons handelscentrum bezoeken. Dit komt 

ook de lokale ondernemer ten goede.”

Jos Wouters: 

“Ons patri-

monium zoals 

de historische 

kerk van 

het centrum 

moeten we 

bewaren en restaureren indien nodig.”

{mensen verbinden}

CD&V heeft een boon voor 

iedereen die zich vrijwillig inzet 

in het verenigingsleven. Iemand 

die het initiatief neemt om 

mensen bij elkaar te brengen. 

In verschillende sectoren; zowel 

binnen de jeugd, het socio-

culturele, het milieu, de sport, 

ons erfgoed, binnen ontwikke-

lingssamenwerking,... Met een 

vereenvoudigde administratie, 

een goede infrastructuur en 

ondersteuning willen we iedere 

vrijwilliger versterken 

in zijn of haar engage-

ment. 

Onze voorstellen

met de wijken behouden.

de verenigingen en wijken.

-

dient na vele jaren een vaste stek 

in hun ‘nieuw’ jeugdhuis!”

Jos Drees: “De wijkwerking 

stimuleren brengt men-

sen samen. De vele lokale 

initiatieven tonen aan dat de 

inwoners dit waarderen.”

“Ook in de 

wijkspeeltuintjes moeten we zorgen 

voor voldoende verlichting die ‘s 

avonds het veiligheidsgevoel verho-

gen, voor iedereen.”
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{uw veiligheid eerst}
Elk verkeersslachtoFer is er één 

te veel. Veilige wegen & het ver-

mijden van zwaar vervoer zijn 

prioriteiten.

Onze voorstellen

-

mobielen, rolstoelgebruikers en kinderwagens.

-

sen-Debruyne: 

voor al onze 

schoolgaande 

kinderen! Hier-

voor willen we 

samen met de 

scholen, ouderraden en de verkeerscom-

verdienen aangepaste uitrusting zodat ze bij 

brand, ongevallen of  incidenten doeltref-

fend ter hulp komen.” 

Linda Janssens: “Als ge-

machtigd opzichter waarde-

ren we elke steun, ook die 

aan onze wijkagenten i.v.m. 

de verkeersveiligheid voor 

onze kinderen. Wij zijn er 

voor uw veiligheid.”

{betaalbaar wonen}

Mensen mogen niet hun hele 

leven gebukt gaan onder 

zware leningen. CD&V wil dat 

iedereen zich een betaalbare 

en kwaliteitsvolle woning kan 

veroorloven. Daarom werkten 

we een plan uit om 1000 extra 

gezinswoningen te creëren.

Zo blijven onze kinderen in 

eigen streek wonen en trek-

ken we nieuwe mensen aan. 

We stimuleren nieuwe vormen 

van samenwonen. Daarnaast 

pakken we leegstand en ver-

krotting aan. We zetten in op 

het verbeteren van de kwaliteit 

(o.a. isolatie) van 

woningen. Met de 

stijgende energie-

prijzen is dit cruci-

aal.

Onze voorstellen

-

risme en ondernemingen.

-

aal verhuurkantoor West-Limburg besef  ik dat 

de vraag naar goedkope, duurzame wonin-

gen zeer actueel blijft. Wonen in Leopolds-

burg is goed voor je portemonnee!”

staat gekend om zijn vlotte bereikbaarheid, maar 

-

maal in op de ontplooiing van deze site.”
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{opvang voor kinderen en zorg voor mensen}
CD&V hecht veel belang aan 

een goede opvoeding en groei-

kansen voor onze kinderen. Be-

taalbare, goede en aangepaste 

kinderopvang is een belangrijke 

stap. Met een opvoedingswinkel 

helpen we ouders een antwoord 

zoeken op alle vragen over de 

opvoeding, de gezondheid en 

‘groot worden’ van kinderen. 

Daarnaast is CD&V er voor 

mensen die zorg nodig heb-

ben. Mensen met beperkingen, 

zorgbehoevenden en iedereen 

die - om welke reden dan ook 

- het moeilijk heeft. Denk aan 

mantelzorgpremies, centra voor 

kortverblijf, aanpassingen aan 

woningen, 

mobiele 

ambtenaren, 

aangepaste 

publieke 

ruimten,…   

Onze voorstellen

wonen gecombineerd wordt met sociale dienstverlening

-

bod van thuiszorg (maaltijdbedeling, gezins -en bejaardenzorg, poetsdienst, 

strijkdienst, tuinonderhoud en klusjesdienst,..) moet blijven bestaan en wordt 

aangevuld indien nodig.

ik dagelijks in contact met jonge gezinnen. Deze ouders rekenen op een 

goed aanbod kinderopvang van de gemeente.”

in contact met zorgbehoeven-

den. Wij kunnen al het werk 

voor de mantelzorgers is dus 

gepast.”

Katrien Ozeel: 

“Als zorgverstrekker zie ik de noden 

van zorgbehoevenden. Het is belangrijk dat we iedereen die zorg 

nodig heeft op de juiste manier informeren en helpen.”

{samen vooruitkijken}
Zuinig energieverbruik, proper 

water, verstandig natuurbeheer, 

minder schadelijk afval… Een 

betere toekomst maken wij van-

daag. Een gezonde gemeente 

met gezonde inwoners is ons 

doel. Lekkere producten van bij 

ons mogen geen uitzondering 

zijn. Preventieve gezondheids-

zorg (denk aan de campagnes 

rond borst- en baarmoederhals-

kanker) en voldoende sportmo-

gelijkheden.

Onze voorstellen

wonen gecombineerd wordt met sociale dienstverlening.

-

werking met Limburg.net 

plannen we de uitbouw van 

een modern recyclagepark. 

Het huidige kent al zijn 

limieten.”

een aantrekkelijk aanbod dat we blijven garanderen 

voor ieder van u!”

leren een motto kan én mag zijn. Daarom ijver ik voor 

een vestigingsplaats van het volwassenenonderwijs in 

Leopoldsburg.”
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{inzetten op echte integratie}
Een streng en rechtvaardig 

asielbeleid. Mensen met noden 

kennen we rechten toe net als 

alle Vlamingen. In ruil verwach-

ten we een actieve integratie in 

onze samenleving. 

Nieuwkomers moeten Neder-

lands leren en zich integreren in 

hun buurt. Werk vinden maakt 

deel uit van deze integratie. 

Misbruiken van het systeem en 

uitkeringen moeten eruit, juist 

om wie het echt nodig heeft te 

kunnen helpen. 

voor iedereen, respect voor elkaars overtuiging 

openheid en een continue dialoog.”

-

gen verdienen altijd een oplos-

sing.”

{propere en veilige buurten}
CD&V wil dat mensen zich 

goed voelen in hun buurt. Dat 

mensen elkaar ontmoeten. Dat 

mensen durven buiten komen. 

In die buurt is geen plaats voor 

criminaliteit. De politie treedt 

doortastend op en waar nodig 

worden gemeentelijke adminis-

tratieve boetes 

(GAS) uitge-

schreven. 

Straten en 

pleinen liggen 

er proper bij 

en de publieke 

ruimten worden 

slim ingericht. 

Onze voorstellen

-

gevoel kunnen we doen toenemen 

door goede verlichting in het centrum 

en camera’s op gerichte plaatsen. Een 

veiliger gevoel voor iedereen!” 

wijkwerking actief  mobiliseren en 

ondersteunen door bv. een subsi-

die te geven als ze met een buurt-

comité de voetpaden sneeuwvrij 

maken.”

{financieel gezond bestuur ten dienste van de inwoners}

Het besturen van de gemeente als een 
goede huisvader is één van onze kernkwa-
liteiten. Dit hebben we de voorbije jaren 

het aantal personeelsleden terwijl we de 
dienstverlening hebben geoptimaliseerd. 
De gemeente heeft de voorbije tien jaar 

sterkere uitgaven en tegenvallende inkom-

euro per gezin verlaagd. Ook een aantal 
pestbelastingen zijn afgeschaft.
We willen op deze manier verder gaan. 

dienstverlening voor ouderen, kinderop-

naar de nering zetten wel. 

Om deze prioriteiten te realise-
ren is een klantgerichte dienst-
verlening essentieel. Vanuit de 
ervaringen van mensen ont-
dekken we problemen om ze 
vervolgens aan te pakken.

“Een gezonde 
gemeente 
blijft gezond 

-
cieel geen 
kraters achter 

bewijst met 
zijn schepen 

-
vader de gemeenteportefeuille beheert.”

uitgaven blijven 
best in even-
wicht, keuzes 
maken met een 
beperkt budget 
is daarom niet 
altijd makkelijk, 
maar wel nood-
zakelijk.”

-
gen voorrang, al moet men ook rekening houden 

met de totale kostprijs. Kennis en ervaring zijn 
daartoe de beste garantie.”
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KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD KANDIDATEN PROVINCIE

1 BEKE Wouter

2 VERBEECK Sara

3 REYNDERS Marc

4 KAUFFMANN Marleen

5 OZEEL Katrien

6 PIRA Matthias

7 SCHEPENS Michel

8 MEYSEN-DEBRUYNE Katrien

9 WOUTERS Jos

10 DENEYER Diane

11 GRIJP Yves

12 JANSSENS Linda

13 KUYLEN Marcel

14 MAES Benny

15 SMET Ruby

16 THEUNIS Tim

17 MAS Chloé

18 JANSSEN Mirella

19 DE BOSSCHER Vanja

20 DE ROSSI – VAN BERGEN Viviane

21 DREES Jos

22 VENKEN Daniëlle

23 IN’T VEN Gert

24 THIJS Charlotte

25 STEYAERT Door

Je kan ook stemmen op meerdere kandidaten

1 WOUTERS-CUYPERS Anne (Beringen)

2 GOVAERTS Stefan (Tessenderlo)

3 THIELEMANS Isabelle (Heusden-Zolder)

4 CHEKIMI Samia (Ham)

5 YALCIN Hilal (Beringen)

6 DE VIS Dirk (Ham)

7 WITTERS Patrick (Beringen)

8 CLAES Sonja (Heusden-Zolder)

9 BEKE Wouter (Leopoldsburg)

De afgelopen weken is er hard gewerkt 

aan de creatie van een nieuw Kamps 

streekproduct dat  Leopoldsburg 

symboliseert. 

Met de hulp van Frituur de Haven, 

Broodjeszaak Evi en Frituur Bart stelt de 

partij trots de LeopoldsBurger voor!

Sinds 3 september kan je hem komen 

proeven. Neem alvast een kijkje op 

www.leopoldsbur
ger.be 

 
Onze 25 Leopoldsburgers voor de 

komende 6 jaar vind je hieronder:


