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Naar 14 oktober met Patrick Carnotensis
Lijsttrekker CD&V Borgloon

Patrick Carnotensis:
“Borgloon moet weer bloeien en bruisen”
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Een tijdje geleden uitte Patrick
Carnotensis zijn vaste voornemen om CD&V Borgloon als lijsttrekker vanaf 1 januari 2013 op de
meerderheidsstoelen te krijgen.
Een intervieuw hier, op pagina 4!

Naar 14 oktober met Patrick Carnotensis
Patrick Carnotensis was tot 2006 jarenlang voorzitter van onze
CD&V-afdeling en kent de partij van binnen en van buiten. Een
tijdje geleden uitte hij zijn vaste voornemen om CD&V Borgloon
als lijsttrekker vanaf 1 januari 2013 op de meerderheidsstoelen te
krijgen. De voorzitter sprak met hem.
- Wat gaf de doorslag om lijsttrekker te
worden van CD&V Borgloon ?
Al jarenlang ben ik actief in de politiek en in CD&V, maar steeds op de
achtergrond. Als projectmanager bij
de Christelijke Mutualiteit kom ik veel
in contact met politieke besluitvorming
op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Uiteraard volg je dan dossiers en
probeer je steeds het beste na te streven
voor de mensen. In Borgloon heb ik
mij jarenlang geëngageerd als voorzitter
van CD&V. Op een bepaald ogenblik
werd ik dan gevraagd door onze partij
en de mandatarissen om voor deze
belangrijke verkiezingen lijsttrekker te
worden. Ik heb niet getwijfeld omdat ik
weet dat ik met de steun van mijn partij
en van vele andere mensen in Borgloon
een lans kan breken voor een verandering in het Loons beleid.
- Wat zijn voor jou de belangrijkste
uitdagingen voor Borgloon?
Borgloon moet opnieuw bloeien en
bruisen. Er is te weinig steun voor
mensen die echt iets in Borgloon willen
ondernemen. Of je nu ondernemer
bent of vrijwilliger in een organisatie
en je hebt goede ideeën, ze worden
geparkeerd of niet gehoord. Het huidig
bestuur schiet daarin tekort.
- Welke bijzondere thema’s zijn bepalend voor de toekomst ?
Het sociale leven in Borgloon moet
opgewaardeerd worden. Dat is een
investering in tewerkstelling én het
biedt kansen om in Borgloon te komen
wonen en werken. Naast het huidige
OCMW-rustoord is er nood aan een
groot woon- en zorgcentrum. Dat kan
van de privésector komen, maar daar
krijgen de promotoren geen steun voor.
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Die investering biedt werkgelegenheid
aan heel veel mensen.
- Er is ook nood aan kinderopvang
voor ouders die beiden moeten gaan
werken.
Ook daar is ruimte voor nieuwe initiatieven, al dan niet in samenwerking met
bestaande organisaties. Pas als je die
opvang hebt, kunnen ouders met een
veilig gevoel samen uit werken gaan.
Maar bovenal moeten er meer woongelegenheden gecreëerd worden. Borgloon moet verjongen, jonge koppels
moeten hier willen komen of blijven
wonen, omdat ze werkgelegenheid
en de nodige voorzieningen vinden.
Die woongelegenheden moeten door
de privaatsector ontwikkeld worden.
Sociale woningen en private verkavelingen moeten elkaar aanvullen. Borgloon
heeft verjonging nodig om de toekomst
te kunnen garanderen. Hoepertingen
heeft die jonge bevolking wel, maar ook
daar hebben creatieve mensen de steun
nodig om er nog een betere woon- en
leefomgeving van te maken.
- Wat met het handelscentrum en de
middenstand ?
Uiteraard is de beste garantie voor een
goede handel de aanwezigheid van
nieuwe gezinnen, de toekomstige klanten van de zelfstandige ondernemer.
Wij moeten heel selectief zijn in wat
we willen ondersteunen, maar de kleine
zelfstandige en de mensen die hun zaak
willen uitbouwen, moeten we steunen.
We hoeven hier geen nieuwe fabrieken,
kleinschalige handelszaken zijn onze
troef. Zij kunnen Borgloon met zijn
toeristische aantrekkingskracht een
origineel karakter bieden. Wij moeten
die mensen betrekken in het toeristisch

aanbod, we mogen niet alleen inzetten
op de Stroopfabriek. Bed & breakfasts
en kleinschalige initiatieven moeten veel
meer ondersteund worden om een toeristische keten te vormen en een commercieel aanbod te bieden aan iedereen
die Borgloon bezoekt. De stroopfabriek
mag niet alle Loonse middelen opslorpen.
:DWEHGRHOMH",VHUHHQÀQDQFLHHO
probleem in Borgloon?
,HGHUHHQZHHWGDWGHJHPHHQWHÀQDQciën er niet goed voorstaan. Als we
WHNZLVWLJRPVSULQJHQPHWGHÀQDQcies door grote investeringen voor de
stroopfabriek, dan is er geen ruimte
meer om de nodige investeringen te
doen in afwatering, collectoren, wegen
en levensnoodzakelijke functies. Het is
dus opletten geblazen. Wij willen de belastingen niet verhogen, dus moet elke
investering meermaals bekeken worden.
- Treffen we de juiste beslissingen voor
de toekomst?
Mobiliteit en onthaalfaciliteiten zoals
parkeergelegenheid zijn bijvoorbeeld
belangrijke punten. Voor ouderen
die langer willen thuis blijven wonen
moeten we aangepaste mobiliteitsmogelijkheden voorzien. Dorpsrestaurants
worden een belangrijke schakel, om
het sociaal contact te behouden en
vereenzaming tegen te gaan. Dit kan allemaal in samenwerkingsformules. Het
openbaar vervoer biedt geen alternatief
voor mensen met een beperkte mobi-

liteit. Rolstoelvervoer is bijvoorbeeld
een groot probleem. Dit zou een mooi
initiatief kunnen zijn dat Borgloon
aanbiedt aan zijn inwoners, en dat kan
goedkoper door het uit te besteden
dan door het zelf te doen. Bovendien
zijn er vele mogelijkheden om op die
thema’s Europese en andere middelen
in te zetten, maar dan is er wel wat
creativiteit nodig om die projecten uit
te werken.
- Hoe zou je dan wel beleid willen
voeren als CD&V mee aan de beslissingstafel zit ?
Wat dat laatste betreft heb ik vertrouwen, tenminste als de kiezer ook

aanvoelt wat ik aanvoel. De kunst en
de originaliteit bestaan erin om op
de juiste mensen te kunnen rekenen,
binnen en buiten de politiek. Creatieve
mensen zullen Borgloon weer doen
bloeien, maar zij moeten van het beleid
de kansen te krijgen om hun dromen
waar te maken. En dan is er politieke
steun nodig om alle voorwaarden, die
de overheid daarvoor moet geven, te
kunnen garanderen. Daarmee bedoel
ik dat vele nieuwe projecten in een
privaat-publieke samenwerking kunnen. Dat verlicht de last van de overheidsinvesteringen en geeft kansen
voor een rendabele exploitatie voor de
private partner. Samenwerken in alle

vormen biedt kansen, die tot nog toe
veel te weinig verkend zijn. Landbouw
en fruitteelt kunnen ook een belangrijke troef zijn in het beheer van onze
groene omgeving, de sector is bereid
daartoe inspanningen te leveren. In de
ouderenzorg kunnen we met private
partners en thuiszorgorganisaties samen nadenken over een huisartsenpost
of een bereikbare zorg voor iedereen.
En zo zijn er vele domeinen te bedenken. Ik reken dan ook op iedereen die
goede ideeën heeft voor Borgloon. Met
onze ploeg staan we daar garant voor!

Kinderopvang en dorpsrestaurants
Lijsttrekker Patrick Carnotensis hamert
in het hoofdartikel op de aantrekkingskracht van Borgloon voor nieuwe
inwoners. Bepalende factoren zijn een
goed uitgebouwde kinderopvang en een
sterk sociaal weefsel. Zorg is onze core
business. Feiten en cijfers ondersteunen
zijn gedachtegang.
Borgloon telt ca. 240 kinderen van 0
tot 2,5 jaar en ca. 950 kinderen van 2,5
tot 11 jaar. Deze cijfers verhogen tegen
2020, door de aangroei van jonge gezinnen op Graaf Lodewijk en Vilsterbron met respectievelijk ca. 75 en 115
kinderen (prognose).

kunnen rekenen (gratis ter beschikking
stellen van vuilniszakken, startpremie,
forfaitaire subsidie voor onthaalouders,
verwarmingspremie, speelgoedpremie,)
CD&V wil ook al langer ‘dorpsrestaurants’ opstarten. Zo willen we mensen
met beperkte sociale contacten motiveren om weer een stap naar ‘buiten’ te
zetten. In 2011 waren in Tongeren 132
restaurantdagen goed voor liefst 11 403
bezoekers!
Dorpsrestaurants bewijzen dus duidelijk hun sociale functie: ze verenigen
mensen, stimuleren onderlinge hulp,
versterken dorpsgemeenschappen,

herwaarderen parochiezaaltjes enz. Ze
zijn bovendien combineerbaar met
tal van nevenactiviteiten, zoals de
organisatie van een ‘mobiel’ Sociaal
+XLVLQIRPRPHQWHQYRRUVSHFLÀHNH
doelgroepen (omnio-statuut, globaal
medisch dossier, derdebetalingsregeling, subsidiereglementen aangepast
wonen, valpreventie,…), het gebruik
van fairtradeproducten…
Het concept is eenvoudig, de impact is
groot. Dorpsrestaurants zijn elders een
succesverhaal, met ons kan dit ook in
Borgloon!

CD&V wil kwaliteitsvolle kinderopvang
ondersteunen om de uitsluiting van
kansengroepen tegen te gaan en om
éénoudergezinnen meer sociaal comfort te bieden.
Diverse nieuwe initiatieven, eventueel
samen met bestaande organisaties,
dringen zich op. Zo kunnen de stad of
het OCMW zelf dagopvang realiseren
of mee participeren in nieuwe concepten zoals ‘coöperatieve kinderopvang’
RI ÁH[LEHOHNLQGHURSYDQJYRRUppQoudergezinnen. Bestaande initiatieven
zoals de Bambi’s moeten dan weer op
de nodige ondersteunende subsidiëring

Marilou Vanmuysen: “Meer sociaal comfort bieden”
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JONG-CD&V Borgloon
Enkele jaren geleden startten
we in Borgloon met een jongerenafdeling. Vijf sterk gemotiveerde jongeren ondersteunen
het CD&V- verkiezingsproject.

wegenonderhoud. Om te voorkomen
dat men de jeugd en jongvolwassenen
in de besluitvorming niet vergeet, stellen wij ons met enkele jongeren graag
kandidaat voor de komende verkie-

zingen. Onze leeftijdsgenoten kunnen
op ons rekenen! Ze mogen altijd met
ons contact opnemen via maartenbruninx@hotmail.com.”

Voorzitter Maarten Bruninx: “Wij willen dat Borgloon opnieuw een bloeiende stad wordt die een toekomst biedt
aan onze generatie. Daarom vragen wij
aandacht voor een aantal knelpunten,
zoals de prijs van bouwgronden, sportfaciliteiten (en graag enige continuïteit
in de uitbating van de cafetaria van de
sporthal), het aantrekken van nieuwe
winkels gecombineerd met het aanpakNHQYDQGHOHHJVWDQGHQHHQHIÀFLsQW

Vlnr: Maarten Bruninx, Stefan Cloesen, Ellen Marès, Stijn Carnotensis, Sven Verstappen
en Kristien Schoenaerts

Ruilverkaveling Jesseren
De ruilverkaveling Jesseren is
op dit ogenblik in volle ontwikkeling.
Deze werken kosten aan de stad Borgloon zeer veel geld, maar ze bieden
ook grote voordelen: denk maar aan de
spaarbekkens tegen wateroverlast, de
werken in de Broekstraat in Jesseren,
het vernieuwde ontsluitingsnetwerk,
enz.

Charly Missotten: “Grote voordelen”
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Voor de eigenaars en de gebruikers van
de open ruimte in deze verkaveling zijn
er een grote veranderingen op til. Velen
hebben een emotionele band met hun
percelen omwille van afkomst, gebruik
en ligging. Hierdoor is het soms moeilijk te geloven dat een ruilverkaveling
het gebruik van de percelen op bedrijfsniveau zal verbeteren. Tijdens gesprekken met gebruikers van de vorige
ruilverkavelingen op ons grondgebied
horen we echter positieve geluiden als
alle werken achter de rug zijn.
De bedrijfsleiders maken ons ook
duidelijk dat voor en tijdens de verkavelingswerken veel ongemak en onbegrip
kan ontstaan. Indien VLM de moeilijke
puzzel op tijd klaar krijgt, zal de eerste
RIÀFLsOHQHHUOHJJLQJLQGHKHUIVWNXQnen gebeuren. We roepen elke eigenaargebruiker dan ook op om zich positief
op te stellen, zodat de moeilijkste fase
van de verkaveling zeer kort kan wor-

Frank Steukers: “Positief opstellen”

den gehouden. We zullen dan op korte
tijd in een gemakkelijke en aangename
omgeving kunnen werken. Hierdoor
kunnen jonge bedrijfsleiders op een
professionele wijze hun bedrijven in
stand houden en zich wapenen voor de
toekomst.

CD&V voor bedrijfsvriendelijk Borgloon
De opwaardering van de stadskern
is een noodzakelijke voorwaarde om
Borgloon weer aantrekkelijk te maken
als centrumstad. CD&V wil hierin een
voortrekkersrol spelen.
Het lokaal bestuur vervult samen met
de vzw Lokale Economie en Unizo een
belangrijke rol in het stimuleren van
de plaatselijke economie en de werkgelegenheid. De stad moet daarom
de nodige randvoorwaarden scheppen
voor een bedrijfsvriendelijke klimaat
en kansen op lokale tewerkstelling. Tewerkstelling creëert immers welvaart.

te treden inzake ruimtelijke ordening
en mobiliteit wil CD&V Borgloon de
lokale centrumfunctie verstevigen.
Wij beschikken over een arsenaal aan
voorstellen om een bedrijfsvriendelijk
klimaat te scheppen: het aanpakken
van de leegstand en de kwaliteit van het
openbaar domein, de aanstelling van
een coördinerende centrummanager,
de herlokalisering van zonevreemde
bedrijven, het stimuleren van wonen
boven winkels, het bevorderen van
contacten tussen schoolgaande jeugd

HQORNDOHEHGULMYHQHHQHIÀFLsQWHUH
communicatie met de handelaars en
ondernemers…
De wekelijkse markt in het centrum
volstaat niet om op het vlak van de economie voor het nodige elan te zorgen.
,Q%RUJORRQLVHUOHWWHUOLMNHQÀJXXUOLMN
werk aan de winkel. CD&V wil hiervoor graag de mouwen opstropen en
van Borgloon weer een dynamische
stad maken.

Zo moet veiligheid in woon- en winkelbuurten extra aandacht krijgen. Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het
centrum zijn primordiaal: veilig kunnen
ÀHWVHQSDUNHHUJHOHJHQKHLGYRRUDXWRmobilisten (een ondergrondse parkeerruimte), animatie op het Speelhof in
het toeristisch seizoen of op zon- en
feestdagen… dragen daartoe bij.
Door ambitieus en vernieuwend op

Guy Derriks, lijstduwer: “Werk aan de winkel”

Verandering
Over enkele weken wordt u weer in
het stemhokje verwacht. U beslist dan
over het gezicht dat onze stad de volgende 6 jaar krijgt. De afgelopen jaren
leed het beleid immens gezichtsverlies.
Ondoordachte investeringen, te dure
infrastructuurwerken en verwaarlozing
van de deelgemeenten leidden tot zure
oprispingen bij de bevolking. Bovendien zorgde partijpolitieke stratego
met machtsbehoud als inzet voor
een ongeziene vijandigheid tussen de
huidige coalitiepartners.
Fraai is het niet. CD&V wil het anders
en gaat met sterke kandidaten en een
goed gestoffeerd programma voluit

voor verandering. Onze 2 speerpunten zijn bekend: een halt toeroepen
aan de verkwisting van ons belastinggeld en aandacht voor sociale zaken.
CD&V wenst niet te investeren in
stenen, maar in mensen. Ons gedetailleerd programma past niet in dit korte
bestek, u vindt het op www.cdenv.
borgloon.be.

Wij rekenen op u op 14 oktober! Dan
zal Borgloon weer bloeien, bruisen en
bewegen!
Eddy Volont
Voorzitter CD&V Borgloon

Laat u ook niet verleiden om er een
verkiezing tussen De Wever en Di
Rupo van te maken, federale verkiezingen zijn er pas in 2014. Deze
stembusgang gaat over Borgloon, uw
stad, onze stad. Uw stem bepaalt wie
het nieuwe, andere beleid zal voeren.
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Met deze 21 geëngageerde mensen gaat CD&V vanaf 1 januari voor een nieuw en dynamisch bestuur in Borgloon: Patrick Carnotensis Marilou Vanmuysen, Ellen Marès, Frank Steukers, Charly Missotten, Eric Keimes, Els Missotten, Huub
Volont, Sven Verstappen, Maarten Bruninx, Kristien Schoenaerts, Stefan Cloesen, Hilde Klompers, Wies Keimes, Gurpreet
Singh, Nicole Timmermans, Bart Smets, Christine Kruyfhooft, Marcella Fagard, Els Jansen, Guy Derriks.

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.borgloon.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Uw nationale contactpersoon
Lid worden van CD&V is heel
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
eenvoudig:
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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14 oktober: hier zijn ze

