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iedereen inbegrepen

De schuld per inwoner is de jongste twee 
legislaturen flink gedaald in Meeuwen-
Gruitrode, iets waarover CD&V Meeu-
wen-Gruitrode bijzonder tevreden is. 
“Met 552,31 euro per inwoner blijft onze 

gemeente stevig onder het Vlaams gemid-
delde van 1.195 euro,” zegt schepen van 
Financiën Johan Bongaerts. Bij het begin 
van de vorige legislatuur hebben we be-
slist om een voorzichtig beleid te voeren 

en daar plukken we nu de vruchten van. 
Onze schuldenlast is flink gedaald en we 
konden een mooi spaarpotje opzij zetten. 
Die acht op tien op ons financieel rapport 
is daar een mooi gevolg van.” 

Meeuwen-Gruitrode denkt vooruit
Wat ook opvalt, is dat Meeuwen-Gruit-
rode met 8,30 medewerkers per duizend 
inwoners een slanker bestuursapparaat 
heeft in vergelijking met de omliggende 
gemeenten. 

Meeuwen-Gruitrode 
krijgt een zeer goed rapport !

Enkele weken geleden lanceerde de krant Het Laatste Nieuws haar 
reeks met de financiële rapporten van de Vlaamse gemeenten over de 
voorbije legislatuur. In samenwerking met begrotingsspecialist prof. 
Herman Matthijs van de VUB en de UGent kreeg elke gemeente een 
score op tien. Meeuwen-Gruitrode was bij de besten van de klas en 
haalde acht op tien. CD&V Meeuwen-Gruitrode was erg tevreden met 
deze opsteker van formaat! 
Hierbij een bloemlezing van enkele opvallende passages uit het rap-
port:
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Meg: Als je vanuit je studie en je job 
vaak en graag met mensen werkt, loert 
de politiek al snel om de hoek. Boven-
dien vind ik het erg boeiend om van 
kortbij mee te maken hoe onze samen-
leving werkt en zich verder ontwikkelt.

Kurt: Ik heb al van jongs af  een gezon-
de interesse in politiek. Ondertussen 
ben ik sinds 2000 politiek actief  en kan 
ik terugblikken op een periode waarin 
er in Meeuwen-Gruitrode veel gereali-
seerd is; het samen met anderen werken 
aan één gemeenschappelijk doel, is wat 
me zo boeit!

- Wat spreekt je aan in CD&V Meeu-
wen-Gruitrode?
Meg: CD&V Meeuwen-Gruitrode is 
een fijne en dynamische groep waar 
iedereen zijn steentje bijdraagt. En 
onmiskenbaar bieden we daarbij als 
grootste partij het grootste draagvlak 
voor de nodige veranderingen.

Kurt: Klopt, het is een partij die ‘tus-
sen de mensen’ staat en bijgevolg weet 
wat er leeft bij de bevolking. Enkel van 
daaruit kan je de juiste keuzes maken 
als mandataris.

- Niet onbelangrijk, ben je nog altijd 
graag schepen van Meeuwen-Gruitrode?

Kurt: Absoluut, ik ben er ook erg 
fier op dat we met de huidige, jonge 
beleidsploeg een aantal heel mooie 
projecten hebben kunnen realiseren, 
denk maar aan de aanleg van de omlei-
dingsweg en de vele fietspaden, of  de 
verkoop van betaalbare bouwgronden 
in Gruitrode.

Meg: Luisteren naar mensen, om daar-
na met hen en op basis van hun input 
een betere samenleving te verwezenlij-
ken, is voor mij een grote motivator. Ik 
geloof  heel sterk in de projecten die nu 
al volop lopen of  die nog in de steigers 
staan. Ik probeer altijd te onthouden 
dat alles onmogelijk lijkt, tot het af  is! 

- Politiek is natuurlijk geen 9-to-5 job. 
Waar begint en eindigt het?
Kurt: Schepen ben je 24 uur per dag. Ik 
pleeg dagelijks overleg met medewer-
kers van onze gemeentelijke diensten 
en in de avonduren met tal van vrijwil-
ligers uit het verenigingsleven. Daar-
naast werk ik deeltijds als begeleider 
van personen met een mentale han-
dicap. Mijn dagen zijn dus heel goed 
gevuld! Om te ontspannen sport ik 
zelf  ook regelmatig.

Meg: De politiek geeft en neemt 
natuurlijk. Als schepen van Cultuur 

en Jeugd ben ik vaak aan het werk als 
anderen vrij hebben. Maar daar staat 
tegenover dat geen week er hetzelfde 
uitziet dankzij de meest uiteenlopende 
projecten en evenementen. Een dank-
bare job, want ik krijg meestal de meest 
enthousiaste en positieve kant van onze 
gemeente en haar inwoners te zien. 

- Binnen een schepencollege heeft in 
principe ieder zijn eigen bevoegdheid, 
maar uiteraard overlappen ook heel wat 
zaken elkaar. Hoe verloopt die samen-
werking met je collega’s?
Meg: Erg goed. We zijn ondertussen 
gegroeid tot een team dat soepel draait. 
De meningen kunnen al eens verschil-
len, maar de neuzen komen altijd in 
dezelfde richting. Hierdoor wordt elke 
situatie snel en accuraat aangepakt.

Kurt: Wij hebben inderdaad een team 
dat bijzonder fijn en goed samenwerkt. 
Overleg en het informeren van col-
lega’s worden hoog in het vaandel 
gedragen. En dat is essentieel om een 
goed, stabiel en verantwoord beleid te 
voeren!

- Een politicus staat graag dicht bij de 
lokale bevolking. Heb je de indruk dat 
de inwoners van Meeuwen-Gruitrode 
je voldoende kennen?
Meg: Ik heb al heel wat interessante 
mensen leren kennen tijdens de afge-
lopen legislatuur. Mensen uit alle lagen 
van de bevolking en uit elke leef-
tijdsklasse. Mensen die ik ook enorm 
apprecieer en waarbij ik merk dat die 
appreciatie vaak wederzijds is. Natuur-
lijk zullen leeftijdsgenoten mij net dat 
tikkeltje beter kennen, maar de persoon 
die zij kennen, is dezelfde als die jonge-
ren en ouderen zien! 

Kurt: Ik heb toch de indruk dat veel 
mensen mij ondertussen kennen als 
schepen. Uiteraard vooral vanuit het 
sportverenigingsleven, maar ook daar-
buiten.

Interview

Meg Van Hoef & Kurt Plessers
Het is de dag van vandaag misschien niet altijd een voor de hand 
liggende keuze: waarom stappen mensen eigenlijk in de politiek? 
We legden de vraag voor aan schepenen Kurt Plessers 
en Meg Van Hoef.
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“Een droom wordt werkelijkheid,” aldus 
burgemeester Lode Ceyssens! “Dit kasteel 
is voor ons niet alleen een potentieel toe-
ristisch uithangbord. Het is ook een be-
langrijk stuk culthuurhistorisch erfgoed!”

De Commanderij van Gruitrode was tot 
1801 een van de commanderijen van de 
Duitse orde. Ze was onderhorig aan de land-
commandeur van Alden Biesen. Na 1801 
kwam de Commanderij in privéhanden. 

“Nu staan we voor de uitdaging om een 

aantrekkelijke bestemming te geven aan 
dit prachtige pand. 
Dit kasteel  moet voor ons allereerst een 
toegangspoort vormen naar de Oudsberg 
en het prachtige bosgebied van 3000 ha 
hieromheen.
Bovendien hebben we al gesprekken 
opgestart met de gemeentebesturen 
van Luik, Bilzen, Voeren, Gemert(NL.) 
en  Siersdorf  (Dl.) om in het spoor van 
de Duitse Ridderorde een toeristische 
samenwerking op te starten.
Ook in de toekomst zal het kasteel het 

decor zijn voor een aantal gemeentelijke 
evenementen, zoals dat in het verleden 
was voor NIKOdroom, de Kerstmarkt, 
de Royse Feesten, de doop van de reus 
Hendrik Van Wassenaer,…
Tenslotte zal een horeca-bestemming er 
voor kunnen zorgen dat het kasteel voor 
iedereen permanent toegankelijk is. Met 
de uitstraling, ligging en ruimte van het 
kasteel is deze site trouwens een ge-
droomd kader voor een degelijke horeca-
uitbating.”

“We zijn het echtpaar Vanmegchelen 
enorm erkentelijk voor de fantastische 
geste die ze gedaan hebben,” aldus bur-
gemeester Ceyssens. Wij zullen Chris en 
Cock dan ook voordragen om Ereburgers 
van Meeuwen-Gruitrode te worden.

Gemeente Meeuwen-Gruitrode
krijgt kasteel!
Na jaren van intens overleg maakte “kasteelvrouw” Cock Van 
Megchelen op maandag 21mei alle Meeuwen-Gruitrodenaren blij 
met een prachtig geschenk: vanaf 1 september 2012 krijgt de 
gemeente Meeuwen-Gruitrode het kasteel in erfpacht voor 99 jaar 
voor de prijs van een symbolische euro!
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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
Lode Ceyssens 
(lode.ceyssens@
meeuwen-gruitrode.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!

“En dat is niet toevallig,” beweert bur-
gemeester Lode Ceyssens. “De Vlaamse 

gemeenten staan de komende jaren 
voor de uitdaging om hun personeels-
kosten onder controle te houden. Wij 
hebben ons daar nu al op voorbereid 

door het OCMW en de gemeentelijke 
administratie zo veel mogelijk te laten 
samenwerken. Zo is er voor gemeente 
en OCMW samen één financiële dienst, 
één personeelsdienst, één IT-dienst en 
één informatieambtenaar!

Met de komst van een nieuw adminis-
tratief  centrum streeft CD&V naar een 
verder eenmaking. Zo zal er vanaf  dan 
één onthaal zijn, en zullen de raadzaal, 
de refter, de vergaderzalen en de server 
samen gebruikt worden. 
“We zullen wel opnieuw een lening 
aangaan voor de bouw van dat nieuw 
administratief  centrum. Maar we zullen 
nooit meer leningen opnemen dan we 
tegelijkertijd afbetalen. Zo kunnen we 
ook in de toekomst onze schuldgraad 
netjes onder controle houden,” besluit 
Lode Ceyssens.

(vervolg van pagina 1)


