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De toekomst luistert!
Diepenbeek verdient beter

Het is weer eindejaar, de traditie leert ons even terug te blikken op het afgelopen jaar maar zeker ook om vooruit te kijken naar de toekomst. Het was weer een heel bewogen jaar!
De Diepenbekenaar snakt als het ware naar stabiliteit en een
degelijk bestuur in Diepenbeek! De samenstelling van onze
meerderheid is hier niet vreemd aan.
Het college van burgemeester en
schepenen, dat is samengesteld uit 7
personen, bestaat uit 6 verschillende
politieke strekkingen. Het is logisch
dat de eensgezindheid in de meerder-

heid spoorloos is. Vaak zijn het de
ruzies en het onderlinge opbod in de
meerderheidscoalitie die ons Diepenbeeks bestuur verlammen.
Als oppositiepartij probeert

CD&V•plus in deze moeilijke situatie
constructief het beleid mee te sturen
waar het kan en op een harde wijze
oppositie voeren als het moet. Dit
gebeurt altijd in het belang van iedere
Diepenbekenaar. Enkele belangrijke
beslissingen werden genomen op
initiatief van onze partij. Zo was het
CD&V•plus die zorgde dat de nieuwe
kerk voor Lutselus op de dagorde van
de gemeenteraad stond.
(vervolg pagina 8)

CD&V•plus stelt voor

Giedo Wysmans

Ramona Beelen

Jacques Kelchtermans

Giedo Wysmans is voor velen
onder jullie geen onbekende! Dit
komt hoofdzakelijk doordat hij een
vlotte en rasechte Diepenbekenaar
is. We kennen hem niet alleen als
presentator, animator en verteller maar ook als een begenadigd
toneelspeler. “Ik hou ervan mensen
te animeren”, zegt Giedo. Uiteraard heeft hij ook een ernstige kant.
Beroepshalve komt hij dagelijks in
contact met ouders én kinderen.
Door deze contacten en ervaringen
merkt hij als geen ander wat er leeft
in onze gemeente. Verkeersveiligheid, combinatie werk en gezin,
sport- en culturele infrastructuur,
… Het zijn maar enkele thema’s
die ter sprake komen. “Op heel wat
beleidsdomeinen nijpt het schoentje
nog te vaak”, zegt Giedo. “Dikwijls
zijn het kleine probleempjes die
op termijn leiden tot grote ergernis bij de bevolking. Oplossingen
laten soms te lang op zich wachten.”
Samen met CD&V•plus willen we
de juiste prioriteiten stellen en dit
in het voordeel van iedere Diepenbekenaar. Giedo woont samen met
zijn gezin in de Sint-Rochuswijk.

Samen met haar man Dominic is
Ramona Beelen al jaren bestuurslid
van CD&V•plus. “De keuze voor
CD&V•plus is heel eenvoudig te
verklaren”, zegt Ramona. “Onze
partij neemt op alle politieke niveaus
goed onderbouwde standpunten in
zonder haar verantwoordelijkheid
uit de weg te gaan. Altijd wordt er
naar oplossingen gezocht in eenieders belang, met menselijke normen en waarden als belangrijkste
leidraad.” Ramona is vooral achter
de schermen actief bij CD&V•plus,
noem haar gerust een stille, bescheiden kracht. In de aanloop naar de
komende gemeenteraadsverkiezingen treedt ze uit de schaduw en stelt
zich kandidaat. Ramona is ernstig
bezorgd omtrent de verkeersontwikkelingen in de Katteweidelaan
wanneer de Spartacus-tram en de
daarbij horende omleidingswegen
een feit zijn. Samen met Dominic en
hun twee kindjes, Laurens en Elise,
wonen zij in deze straat.

Sinds 25 jaar woont Jacques Kelchtermans in onze gemeente, hij voelt
zich dan ook op en top Diepenbekenaar. Al jaren volgt Jacques
met grote belangstelling het reilen
en zeilen in onze gemeente. Deze
interesse heeft uiteindelijk de aanzet
gegeven om politiek actief te worden. Omdat hij ervan overtuigd is
dat CD&V•plus een degelijk alternatief biedt voor het huidige beleid.
“De zware investeringen die de
prestigieuze projecten kosten, leggen een hypotheek op de financiële
toekomst”, zegt Jacques. “In amper
enkele jaren tijd lukt het de meerderheid om de reserves uit het verleden op te souperen.” Zijn politieke
belangstelling kan mogelijk ook in
de genen zitten, zo is hij familie
van gewezen minister en Limburgs
CD&V-boegbeeld Theo Kelchtermans. Wat we van Jacques moeten
weten is dat hij een harde werker is
die steeds klaar staat om eenieder
een handje toe te steken. Hij is ook
een echte levensgenieter. Samen met
familie en vrienden gezellig tafelen,
behoort tot de belangrijkste geneugten.
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CD&V•plus in actie
danken iedereen die de wafelactie
mee heeft ondersteunt: zo mochten we € 300 overhandigen aan de
medewerkers van Tandem.
We zijn ervan overtuigd dat deze
geldsom heel wat mensen ten goede
zal komen.

Babbelen en tafelen met …
Op zondag 13 november jl. organiseerde CD&V•plus haar allereerste
“Babbelen en tafelen met …” in het
OC van Lutselus.
Dit initiatief was meteen een voltreffer. Allicht is dit de danken aan
een geslaagde formule: een combinatie van een heerlijk eetfestijn
met een gezellige babbel met enkele
panelleden. Het gespreksonderwerp
was “Diepenbeek, m’n dorp”.
Een aangename ontmoeting, een
rustige sfeer om wat van gedachten
te wisselen over de actuele Diepenbeekse thema’s en de recente
gebeurtenissen. Tegelijk was het een
kennismaking met enkele nieuwe
mensen die onze partij komen versterken.
“Babbelen en tafelen met …” krijgt
ongetwijfeld een vervolg!
Vrouw & Maatschappij:
Witte lintjesactie
Heel wat vrouwen engageren zich
in CD&V•plus. Onze partij heeft
dan ook haar eigen politieke vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij (V&M). Vrouw & Maatschappij
streeft naar gelijkheid van mannen
en vrouwen thuis, op het werk én
in de politiek. Ze nemen dan ook
standpunten in over de positie van
vrouwen in de samenleving. Ook in
Diepenbeek proberen zij deze missie in de schijnwerpers te plaatsen.
Zo doet V&M ieder jaar een oproep

om één dag lang een wit lintje te
dragen als teken van engagement
tegen geweldpleging op vrouwen.
Zoals ieder jaar focust V&M op
een specifiek thema. Dit jaar staat
de campagne in het teken van
ouderenmis(be)handeling.
V&M wil ouderenmis(be)handeling uit de taboesfeer halen en zo de
aandacht vestigen op dit thema.
“Ook onze lokale afdeling heeft dit
initiatief ondersteunt. Op maandag
21 november jl. hebben we witte
lintjes uitgedeeld op de markt in
Diepenbeek met deze duidelijke
boodschap”, zegt lokaal V&M-voorzitster Yvonne Dewarier.

www.cdenvplusdiepenbeek.be
CD&V•plus heeft haar website in
een nieuw kleedje gestoken!
Je vindt er alle informatie over onze
afdeling. We stellen je de mensen
achter de partij voor, verduidelijken
onze standpunten in de Diepenbeekse dossiers en houden je op de
hoogte van acties en initiatieven.
Surf regelmatig naar onze site en
je wordt meteen ingelicht over de
actuele gebeurtenissen.
Veel surf-plezier op www.cdenvplusdiepenbeek.be!

CD&V•plus steunt Tandem
Ieder jaar opnieuw organiseert
CD&V•plus een wafelverkoop. De
opbrengst van dit initiatief werd dit
jaar geschonken aan Tandem. We
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De toekomst luistert!
Diepenbeek verdient beter

(vervolg van pagina 1)
Ook het idee voor een fietspad
langs de Rooierheidestraat kwam
op initiatief van CD&V•plus. Bij
de overdracht van het rioleringsnetwerk aan Infrax heeft onze partij
erop aangedrongen om het geld van
de verkoop opzij te zetten voor de
toekomstige wegeniswerken. Dit
zijn nog maar enkele voorstellen van
CD&V•plus waar de meerderheid
mee akkoord ging, omdat het doordachte voorstellen waren.
CD&V•plus pleit voor realisme en
een gezond financieel beleid. Verontwaardigd moeten wij samen met
de Diepenbekenaren toekijken hoe
er een hypotheek wordt gelegd op
de toekomst van onze gemeente.
Prestige projecten die handen vol
geld kosten, baren grote zorgen.
In opdracht van het Autonoom
Gemeente Bedrijf (AGB) staan er

tal van projecten in de steigers, of
zijn zelfs al gedeeltelijk in uitvoering. De financiële ramingen die
werden vooropgesteld zijn al lang
overschreden: het nieuwe gemeentemagazijn langs de Industrielaan,
ontwikkeling Sint-Servaassite, sportcomplex Demerstrand, ontwikkeling
Kogelstraat. Het lijkt alsof kleine
irritaties die vaak tot grote ergernis leiden bij de inwoners van geen
belang meer zijn voor de Diepenbeekse beleidsmakers. Uiteraard zijn
we voor degelijke nutsvoorzieningen
maar ze moeten wel gerealiseerd
kunnen worden met de vooropgestelde budgetten.
CD&V•plus vindt dat het beleid
beter moet en zeker ook beter kan.
Onze partij bereidt zich voor om
met een sterke ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken.
Verder in dit blad worden enkele

Agenda
Op zaterdag 14 januari 2012 om 19.00 uur organiseert
CD&V•plus haar jaarlijkse feestelijke nieuwjaarsreceptie.
Het evenement gaat door in zaal De Kei.
Zoals elk jaar gebeurt dit in aanwezigheid
van verschillende bekende politici.
Iedereen is van harte welkom!
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nieuwe kandidaten voorgesteld. Zij
komen onze ploeg versterken. Onze
partij staat garant voor eerlijke en
correcte politiek met maar één doel
voor ogen: Diepenbeek geven waar
het recht op heeft en dit te verankeren voor de toekomst!
Graag wil ik namens CD&V•plus en
mezelf ieder van jullie een gelukkig 2012 toewensen: veel geluk,
voorspoed en vooral een goede
gezondheid! Samen met jullie heffen
we het glas op een succesvol nieuw
jaar. Iedereen is van harte welkom
op onze nieuwjaarsreceptie op 14
januari a.s. om 19.00 uur in zaal ‘de
Kei’. Denk eraan: CD&V•plus is er
voor iedereen!
Jos Leroi
Voorzitter
CD&V Diepenbeek
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