
CD&V Gingelom stapt in oktober op 
eigen kracht naar de gemeenteraads-
verkiezingen. Een bewuste keuze. We 
hebben er vertrouwen in, omdat we 
ons in de huidige bestuursperiode 
gedurende 6 jaar, bijna iedere maand, 
opnieuw konden profileren. Op eigen 
kracht, onder eigen naam. Dit geeft de 
kiezer de zekerheid dat hij zal krijgen 
waarvoor hij kiest. 
Momenteel werken we hard aan het 
programma waarmee we ons willen 
presenteren. Het zal voor de inwoners 
van Gingelom geen nieuws zijn dat 
het speerpunt van dit programma de 

gezondmaking van de gemeentelijke 
financiën is. CD&V wil een scenario 
vermijden waarbij na de gemeen-
teraadsverkiezingen, u als inwoner 
van Gingelom, weer meer gemeen-
tebelasting moet betalen. Een eigen 
programma wil ook zeggen dat we 
duidelijk onze eigen accenten naar 
voor schuiven en alvast daarop geen 
toegevingen doen. 
{iedereen inbegrepen} Dat is de 
slogan waarmee CD&V naar de ge-
meenteraadsverkiezingen van oktober 
trekt. We kiezen daarmee niet voor 
strategie, maar voor een inhoudelijke 

campagne. We willen in Gingelom 
opnieuw in de meerderheid, omdat we 
een meerwaarde kunnen en zullen zijn, 
voor het bestuur van de gemeente en 
haar inwoners.
U, beste inwoner van Gingelom, kan 
ons daarbij helpen: gelooft u ook in 
de recht-door-zee aanpak van CD&V?  
Wil u onze lijst steunen?  Heeft u sug-
gesties?  Bel mij of stuur een mailtje. 

Paul Michels
Secretaris CD&V Gingelom

0477/171819
cdenv-gingelom@mobistar.be

iedereen inbegrepen
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CD&V staat niet aan de kant!

CD&V staat niet aan de kant! In de periode 2007-2009 keurde wij heel wat zaken mee 
goed. Hieronder een overzicht.

De oprichting van de adviesraad voor personen met een handicap.  Op-
richting landbouwadviesraad.  Doorgeefleningen aan de kerkfabrieken als 
investering voor renovatiewerken kerken Mielen, Buvingen,...
CD&V zei oké!

Aankoop grond voor aanleg van 
een vrijliggend fietspad langs de 
Landenstraat en de gewestweg N80.  
Aankoop grond voor aanleg van een 
speelterrein te Vorsen. 
CD&V zei oké!

Uitvoering erosiebestrijdingsmaatre-
gelen: aanleg opvangbekkentjes en 
grasstroken bv. Landenstr., Statiestr., 
Kortijsstr., Bredenakkerstr., ...
CD&V zei oké!

Uitbreiding speelplaats, vernieuwen verwarmingsinstallatie, plaatsen foto-
voltaïsche panelen basisschool De Kleurenboom te Montenaken. Aankoop 
grond school Borlo.
CD&V zei oké!

Aankoop nieuwe lescomputers voor de bibliotheek, projectiescherm, bea-
mer.  Vernieuwing informaticamateriaal gemeentelijke administratie. Herin-
richting pleintje Jeuk.  
CD&V zei oké!



5

Uitbreiding bassischool De Groeiboog te Jeuk : nieuwe turnzaal met bijho-
rende kleedkamers, sanitair,klaslokalen en overdekte speelplaats.  Vervangen 
ramen en deuren basisschool De Groeiboog te Mielen.
CD&V zei oké!

Verfraaiïngswerken Boekhoutstr., Kamerijckstr., Rampariestr., 
St.Rumoldusstr.,Steenstr., Regentwijk,... .  Verbeteringswerken Brugstraat.  
Onderhoudwerken buurtwegen Pastorijstr., Gravelostr., ... , ruilverkavelings-
wegen in Mielen. 
CD&V zei oké!

Aanleg voetpad naar het kerkhof  
van Niel.  Aanleg wandelpad in 
wandelgebied Cicindria.  Aanleg 
stoepen in de Rampariestr., Heiselt-
str., H.Stassenstr..
CD&V zei oké!

Aankoop nieuwe bestelwegen voor het vervoer van warme maaltijden voor 
de scholen.  Aankoop lichte bestelwagen voor de technische dienst, grasmaai-
er met veiligheidscabine. 
CD&V zei oké!

Inrichting keuken in het buurthuis 
Dennenhof  te Boekhout.  Aankoop 
wachthuisjes autobushaltes. Aankoop 
verkeersborden.  Plaatsing afdak 
inkom containerpark.
CD&V zei oké
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Iedereen inbegrepen, ook u!
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
Paul Michels 
(cdenv-gingelom@mobistar.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

Bouw van een nieuwe kleuterschool in Borlo 
en 7 sociale woningen

Na de voorstelling waren er vragen en 
discussies over meerdere items.  Ieder-
een was verrast dat er na de infoavond 
slechts een reactietermijn van 14 dagen 
is om eventuele bezwaren of  opmer-
kingen schriftelijk over te maken.  Op 
verscheidene gemeenteraden werd 
meerdere keren geïnformeerd over de 
toestand van de plannen en werd ons 
tevens meegedeeld dat deze plannen te 
gepasten tijden zouden toegelicht wor-
den op de gemeenteraad. De schepen 
deelde mee dat de gemeente zelfs niet 
verplicht is een info-avond te organise-
ren, maar dat toch nodig vond om de in-
woners te informeren!  Ik zal dan maar 
aannemen dat men ook niet verplicht 
is deze plannen uiteen te zetten op een 
gemeenteraad. 

Zelfs tijdens de gemeenteraad van 27 
maart 2012 werd de info-avond niet 
aangekondigd.  Ik vind het respectloos 
naar de omwonende bewoners, ouders 
en de gemeenteraadsleden om dit te 
moeten vernemen. Iedereen stelde vast 
dat het bouwproject van de 7 sociale 
woningen een robuust gebouw is en niet 
meteen thuishoort in een landelijk dorp.  
Ik vind dat de gevel van de eerste verdie-
ping kon verlaagd worden zodat er deels 
onder een hellend dak leefruimte kon 
voorzien worden.  Door die ingreep 
zou het gebouw beter in het straatbeeld 
passen.  Voorts hoop ik dat er gekozen 
wordt voor geen te donkere baksteen 
zodat de robuustheid wordt verminderd.  
Wij van CD&V zijn wel tevreden dat de 
kleuters van Borlo kunnen genieten van 
een mooi en aangepast schoolgebouw 

en dat er in Gingelom kleuteronderwijs 
wordt aangeboden op 7 verschillende 
locaties.

Je merkt het: ook de gemeenteraadsle-
den worden niet serieus genomen. Op 
de gemeenteraad van februari 2012 
werden de voorwaarden vastgesteld om 
een overeenkomst af  te sluiten voor het 
leerlingenvervoer van de leerlingen van 
Montenaken, Gingelom, Niel, Mielen 
en Borlo.  Het leerlingenvervoer van  
Jeuk gebeurt met de nieuwe schoolbus.  
Op de dagorde stond een raming van 
75.000 euro.  Er werd echter opgemerkt 
dat het over 90.000 euro ging en het was 
niet direct duidelijk of  dit voor 1 jaar 
of  4 jaar was! De inkomsten waren niet 
bekend. Hoe kan men zulke beslissingen 
nemen?  In het infoblad van maart 2012 
werd nog steeds 75.000 euro vermeld.  
Voor alle duidelijkheid, de tussenkomst 
van de ouders in het leerlingenvervoer 
voor 2011 was 8.515 euro.

Gert Houbey
Gemeenteraadslid CD&V 

Gingelom  

Op donderdag 29 maart 2012 las ik in een dagblad dat die 
dag een info-avond zou plaatsvinden in het Park van de 
Vriendschap om ons te laten kennismaken met de plannen.


