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Wouter Beke

Natuurpunt, Limburgs Landschap 
en de Limburgse Milieukoepel vor-
men samen het actiecomité tegen de 
omleidingsweg. Zij kregen het voor 
elkaar dat zowel het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan als het milieueffectenrapport 
(plan-mer) geschorst werd. En schor-
sen wil zeggen dat er geen nieuwe 
stappen ondernomen kunnen worden. 
Hiermee komt de vooruitgang in dit 
dossier andermaal op de helling te 
staan. Een probleem dat niet alleen de 
leefbaarheid van Houthalen-Helchte-
ren bedreigt, maar ook een probleem 
dat Noord-Limburg afsnijdt van de 
autosnelweg en Midden-Limburg.
In de commissie Ruimtelijke Ordening 
van het Vlaams Parlement vroeg parle-
mentslid Lode Ceyssens (CD&V) aan 
minister Philippe Muyters (N-VA) om 
klare wijn te schenken en duidelijk te 
maken dat hij al het mogelijke zal doen 
om tot de realisatie van het omleiding-
tracé te komen. 
Ceyssens trekt aan de alarmbel: “Ieder-
een kent ondertussen het belang van 

de Noord-Zuid-verbinding voor onze 
provincie. De aansluiting is echt wel 
noodzakelijk. De minister heeft me op 
het hart gedrukt dat hij over de nodige 
argumenten beschikt om de schorsing 
te weerleggen. Hijzelf  én de Vlaamse 
Regering blijven dus onverkort achter 
het omleidingtracé staan. Het wordt 
hoog tijd dat er duidelijkheid komt in 
dit dossier,” aldus Lode Ceyssens.
Een mening die overigens gedeeld 
wordt door verscheidene sociale 
partners: Unizo, Voka, VKW, ABVV 
en ACV. Ook zij hopen dat het plan 
alsnog goedgekeurd wordt. Een defini-
tieve uitspraak wordt pas in de tweede 
helft van 2012 verwacht.
“Vanuit CD&V zullen we in ieder 
geval al het mogelijk doen om ervoor 
te zorgen dat dit dossier tot een goed 
einde gebracht wordt,” besluit Lode 
Ceyssens.

Lode Ceyssens
Burgemeester Meeuwen-Gruitrode

Vlaams volksvertegenwoordiger

Wat brengt 
de toekomst voor 
de Noord-Zuid-verbinding?
In december schorste de Raad van State het dossier rond 
de Noord-Zuid-verbinding (de N74 in Houthalen-Helchte-
ren). Dat betekent dat er op dit moment niets meer ge-
beurt in dit dossier. Over de eventuele vernietiging ervan 
spreekt de Raad zich pas uit in de tweede helft van 2012. 
Tot dan staat alles op de pauzeknop.

DE TOEKOMST 
LUISTERT

Mensen die het goed hebben, 
die elkaar helpen, zich inzetten 
voor elkaar. Limburg is daarin 
een kampioen: veel vrijwilligers, 
een bloeiend verenigingsleven, 
ziekenzorg, grootouders die 
kleinkinderen opvangen, kinde-
ren en kleinkinderen die zorgen 
voor hun (groot-)ouders. De 
cirkel is rond. Maar, vaak schuilt 
hier en daar verdriet, armoede, 
ellende. Een grote vraag om 
hulp, ook in Limburg. En ook 
hier borrelen initiatieven op van 
spontane hulp en ondersteuning, 
van opvang van daklozen, eenza-
men, drugs- en andere verslaaf-
den. Vaak in stilte, maar des te 
warmer, des te echter. Het zijn 
gewone mensen, met het hart 
op de juiste plaats, die samen “er 
zijn voor de anderen”, belange-
loos, zo maar. Als streepjes lente 
in de winter. Ik ben trots dat 
wij als partij voor deze waarden 
van solidariteit en respect staan. 
Maar meer nog ben ik fier dat 
in onze provincie, in alle dor-
pen en straten, mensen wonen 
die het voor elkaar opnemen. 
Limburgers zijn mensen met 
een warm hart, die geven met 
een warme hand. Dat heb ik de 
voorbije weken ervaren op mijn 
tocht door de provincie, op tal 
van bijeenkomsten. Overal kreeg 
ik de aanmoediging om vanuit 
onze partij de lentestreepjes te 
blijven ondersteunen, om samen 
te werken aan het ideaal van de 
zomer: een Limburg waar ieder 
zich gedragen mag weten door 
elkaar. Daar gaan we voor!
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In mijn gemeente strekt de ‘open’ 
ruimte zich uit over 87% van het 
grondgebied. 63% bestaat uit natuur 
en bos. Met Lommel en Overpelt 
zorgen we voor het grootste bos van 

Vlaanderen: Bosland. Jarenlang werd 
de hoge opportuniteitskost van de 
open ruimte in onze gemeente aan-
geklaagd en vonden bestuurders en 
inwoners het bos vooral een rem op 
de dynamiek van de gemeente.
Vandaag zoeken we naar kansen in 
plaats van ons blind te staren op wat 
niet kan. In de stadsregio Limburg 
versterken we één van de belang-
rijkste groenpolen van Vlaanderen 
door meer aandacht te geven aan 
natuurwaarden van Europees belang, 
aan authentieke landschappen, aan 
houtproductie, aan de berging van 
water, aan de opslag van CO², aan 
geluidsbuffering, aan de recreatieve 
waarde voor ondernemers, wande-
laars of  fietsers, enz.
In Bosland dromen we tussen bo-
men over een nieuwe toekomst voor 
het bos. Persoonlijke betrokkenheid 
en initiatief, samenwerking tussen 
vele partners, een multifunctionele 

aanpak, waarbij natuur en recreatie 
het vliegwiel moeten zijn voor de 
ontwikkeling zullen het project dyna-
miek geven.

Raf Truyens
Burgemeester Hechtel-Eksel

Voorzitter CD&V Limburg

Een nieuwe toekomst voor het bos

Bossen zijn verschrik-
kelijk. De dieren van 
het bos zijn bovendien 
gevaarlijk. Klein Duim-
pje raakte er verdwaald 
in en ook met Hans en 
Grietje liep het mis toen 
ze het bos inwandelden. 
De Boze Wolf at het 
lieve Roodkapje op met 
huid en haar. Heksen 
en toverkollen leefden 
meestal ook aan de rand 
van het bos, terwijl de 
helden meestal houthak-
kers waren: diegenen 
die het bos omhakten…

Met CD&V naar de film 

CD&V organiseert in 6 Kinepoliscinema’s van Vlaanderen de 
‘Nacht van de politiek’: een politieke filmavond, ingeleid door 
één van onze CD&V-toppers. We pakken uit met een stevige 
kaskraker: The Iron Lady!
 
Na de film kan je gezellig napraten bij een drankje met 
onze politici. Een moment om naar uit te kijken. In jouw 
studentenstad gaan we naar de film op de volgende data:

Antwerpen - 5 maart // Brussel - 6 maart // Kortrijk - 7 maart //  
Gent - 8 maart // Leuven - 12 maart // Hasselt - 13 maart 

Meer info: www.detoekomstluistert.be 

Wil jij graag een ticket winnen, vertel 
ons dan hoe jij de toekomst ziet op:

of #jouwtoekomst
facebook.com/cdenv 
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Energie besparen
De Vlaamse middelen die ingezet 
worden voor energiebesparing zijn 
vrij beperkt tegenover de middelen 
die ingezet worden voor hernieuw-
bare energie. De energiefactuur 
neemt een steeds grotere hap uit 
ons budget. Zeker voor mensen 
met een laag inkomen is dit een 
knelpunt. Een gecoördineerde 
aanpak van energieverslindende 
woningen en apparaten is voor mij 
een prioriteit. Met de nodige be-
geleiding vinden ook deze mensen 
hun weg doorheen de vele premies. 
Mensen met een beperkt budget 

moeten kunnen rekenen op onze 
ondersteuning om energie te bespa-
ren! 

Lokale en groene energie 
produceren
Lokaal groene energie produceren, 
waarbij onze inwoners meegenieten 
van de voordelen van deze groene 
en lokale stroom. Ook in Limburg 
moeten we door het aanboren van 
de juiste locaties bijkomende wind-
molens realiseren. Zo worden we 
ook in Vlaanderen minder afhanke-
lijk van de (groene) stroom uit het 
buitenland. 

Rechtvaardige financiering 
van energie
Het huidige beleid zorgt voor een 
sociaal onrechtvaardige verdeling 
van de kostprijs van de stroom: 
mensen die onvoldoende financiële 
middelen hebben om te investeren 
in hernieuwbare energie betalen 
mee voor de investeringen van 
anderen. Bij de discussie voor de 
hervorming van het systeem, is het 
voor mij essentieel dat Vlaanderen 
zich als betrouwbare en rechtvaar-
dige beleidsmaker profileert. Hier 
wil ik mee over waken.  

In het energiedebat zijn dit voor mij 
prioriteiten. Hier wil ik voor gaan in 
het Vlaams Parlement. 

Sonja Claes
Burgemeester Heusden-Zolder

Vlaams volksvertegenwoordiger

Betaalbare energie voor iedereen!
De koude liet dit jaar wat op zich wachten. De winterprik in 
februari en de stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat 
de energiefactuur voor velen toch weer de pan zal uitswin-
gen. Vlaams Parlementslid Sonja Claes wil als vast lid van 
de commissie Energie in het Vlaams Parlement ijveren voor 
groene en betaalbare energie voor alle Vlamingen. 

Sonja Claes en Thierry Deflandre (directeur van het circuit van Zolder): het circuit Zolder investeert in hernieuwbare energie.
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Er verandert nogal wat. Gemeenten 
die al 10% of  meer sociale wonin-
gen hebben kunnen vrijgesteld wor-
den om bijkomende sociale huur-
woningen te realiseren in private 
projecten. Ook bouwprojecten van 
zorgvoorzieningen of  studentenhui-
zen worden vrijgesteld van sociale 
lasten, mits een aantal voorwaarden. 
Belangrijk voor alle initiatiefnemers 
in onze provincie en voor de toe-
komstige eigenaar-verhuurders van 
studentenkamers.
Eén van de nieuwigheden waar ik 
toch wel trots op ben, gaat over 
goedkoper wonen voor jonge 
gezinnen via een systeem van zgn. 
starterswoningen. Sociale huis-
vestingsmaatschappijen krijgen de 
mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden woonuitbreidingsge-
bied aan te snijden. Daar mogen 
enkel sociale woningen komen. 
Maar grote terreinen volbouwen 
met sociale woningen kan leiden tot 
nieuwe gettovorming. En dat is echt 
niet meer van deze tijd. Meer en 
meer gemeentebesturen dringen aan 
op een sociale woningmix. Dus is 
op mijn uitdrukkelijke vraag bepaald 
dat deze uitbreidingsgebieden voor 
maximaal 20% mogen ingevuld 
worden met bescheiden woningen. 
Alleen de sociale huisvestingsmaat-
schappijen mogen deze woningen 
bouwen of  verkavelen in het uit-
breidingsgebied. 
De bescheiden huurwoningen zijn 
vooral bedoeld  als starterswoningen 

voor de lagere middeninkomens.  
Het is een formule die voor ieder-
een werkt: de huurders (meestal 
jonge gezinnen met te weinig geld 
voor de private huurmarkt) kunnen 
zo met een beperkt inkomen toch 
een kwalitatieve woning huren. En 
de maatschappijen - die het momen-
teel financieel zeer moeilijk heb-

ben - genereren via deze verhuring 
bijkomende inkomsten. Hopelijk 
slagen we erin met deze wijzigingen 
de investeringen in de bouw aan 
te zwengelen. De bouw is immers 
onze motor van de economie. 

Veerle Heeren
Vlaams volksvertegenwoordiger

Goedkope starterswoningen 
voor jonge gezinnen

Het Vlaamse grond- en pandendecreet uit 2009 had de 
grote ambitie om bouwen en kopen meer betaalbaar te 
maken.  Zo wilde het o.a. de realisatie van 43.000 sociale 
huur- en 21.000 sociale koopwoningen tegen 2020. Twee 
jaar na de invoering ervan was het decreet aan een eerste 
grondige fine-tuning toe. Als specialist wonen voor CD&V 
was Veerle Heeren daar heel nauw bij betrokken. De wij-
zigingen zijn intussen aangenomen in het parlement.


