
Na meer dan eenentwintig jaar burgemeesterschap, zevenentwin-
tig jaar gemeenteraadslid, met tussenin nog vijf en half jaar be-
stendige deputatie, is de tijd gekomen voor Willy Neven om af-
scheid te nemen van de gemeentepolitiek en plaats te ruimen voor 
een jonge kandidaat-burgemeester.
De nieuwe CD&V-lijsttrekker wordt Erik Van Roelen, industrieel in-
genieur, 43 jaar jong, gehuwd met Ann Zeeuws en papa van Jelle.

Lees het hier, op pagina 4!
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iedereen inbegrepen

Willy Neven stelt 
Erik Van Roelen voor:

Jong, met ervaring!

Terwijl u ongetwijfeld al denkt aan uw 
welverdiende vakantie, ik kan u echt geen 
ongelijk geven, brengen wij u het laatste 
nieuws uit onze afdeling. 

De beslissingen zijn getroffen richting 
Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2012. Wij staan als een 
blok achter de frisse wind die door onze 
afdeling waait. 

Met heel veel enthousiasme werken wij 
samen met onze mandatarissen aan het 
huidige en toekomstige beleid. U kan er 
niet naast kijken: onze stad groeit! 

Met de slogan “iedereen inbegrepen” trekt 
CD&V naar zijn kiezer. Daarom is uw 
mening belangrijk. Twijfel dan ook niet en 
neem gerust contact met ons op. Wij staan 
u graag te woord! 

Namens CD&V Groot-Halen wens ik u 
een prachtige ‘zonnige zomer’ toe.
Wij werken verder aan de toekomst! 

Heidi Wuestenbergs 
Voorzitter 

CD&V Groot-Halen



Verbouwing stadhuis op schema

Erik was voor het eerst kandidaat in 
1994 en werd onmiddellijk verkozen tot 
gemeenteraadslid. 
Van 2001 tot en met 2003 was hij 
schepen van Jeugd, Sport en Onderwijs. 
Hij stond mee in voor de invoering van 
infrastructuursubsidies voor de jeugd- 
en sportclubs, de bouw van de nieuwe 
school en de kinderopvang in Zelem, 
de samenwerking met de Academies 
Haspengouw, enz.
Ook in de partijwerking had hij een 
ruim aandeel: hij was drie jaar lokaal 
voorzitter.
Van 2006 tot en met 2012 was Erik 
(eerste) schepen van Openbare Werken, 
Waterlopen, Nutsvoorzieningen en On-
derwijs. Hij was verantwoordelijk voor 
de nieuwbouw van de kleuterschool 
Berkenbos, De Rietbron, het stadhuis, 
wegenis- en rioleringswerken, fietspa-
den, bijkomende lokalen kinderopvang 
Loksbergen, pastorie Zelem, enz.

Erik gaat met jeugdig enthousiasme 
deze uitdaging aan. Realiteitszin, door-

zettingsvermogen en ook een tomeloze 
inzet zijn hierbij belangrijke troeven.

Zijn doelstellingen zijn:
• Het verenigingsleven blijven onder-

steunen, vrijwilligers kansen geven 
maar ook verantwoordelijkheid.

• Meer doen met minder middelen en 
met zoveel mogelijk toelagen.

• Aandacht voor nieuwe en jonge inwo-
ners, maar ook voor de zwakkeren en 
senioren.

• Betere dienstverlening in het nieuwe 
stadhuis.

• Verder ontwikkelen van bedrijvigheid 
en het stimuleren van de middenstand 
in de dorpscentra.

Ondersteund door een aantal kandi-
daten met ervaring in het gemeente-
bestuur en gedragen door nieuwe en 
jonge kandidaten op de CD&V-lijst, 
kijk ik samen met CD&V Groot-Halen 
met vertrouwen naar de toekomst.

Willy Neven
Burgemeester 

Waarom deze verbouwing?
Eerst en vooral was er het plaatsge-
brek. Omwille van o.a. het nieuwe 
gemeentedecreet en bijkomende wet-
geving diende het gemeentebestuur de 
laatste jaren heel wat nieuwe diensten 
te verzekeren. De ambtenaren moeten 
vanzelfsprekend over de nodige werk-
ruimte beschikken. Bijkomend was er 
een gebrek aan vergaderlokalen.
Een tweede reden is dat de stabiliteit 
van de bovenverdieping (raadzaal) niet 
langer meer gegarandeerd kon worden 
in zijn huidige vorm en toepassing. 
Ten derde is dit gebouw energetisch 
totaal niet meer geschikt. Eind jaren 
‘70 werd dit gebouw opgetrokken 
zonder enige vorm van isolatie. De 
verwarmingsinstallatie was na meer 
dan 30 jaar compleet versleten en 
enorm duur in verbruik. 
Tot slot maken we, na veelvuldige 
opmerkingen hieromtrent, van de ge-
legenheid gebruik om de inwoners een 
betere service aan te bieden door een 
overzichtelijker baliesysteem in te rich-
ten en meer privacy voor de bezoeker 
te garanderen.

Waarom werd het gebouw niet volledig 
afgebroken?
In eerste instantie werd met de dien-
sten van Onroerend Erfgoed en 
Stedenbouw vooraf  overleg gepleegd 
onder welke voorwaarden we een 
bouwvergunning konden bekomen. 
Hierbij was het van essentieel belang 
dat de voor- en achtergevel op dezelf-
de plaats bleven staan. (Uitgezonderd 
de dikte voor het aanbrengen van de 

Als uittredend burgemeester stelt Willy Neven met volle overtui-
ging Erik Van Roelen voor als kandidaat voor het burgemeester-
schap van Halen. Jong én ervaren!

Hoofdaannemer Driesen heeft 
op een jaar tijd voor een seri-
euze metamorfose van het ge-
bouw gezorgd. Het is tijd om uit 
te kijken naar de ingebruikname 
van het nieuwe stadhuis en toch 
nog even stil te staan waarom 
het dringend verbouwd moest 
worden.
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Erik Van Roelen voor:
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Verbouwing stadhuis op schema
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nodige isolatie.) 
Op de tweede plaats grenst het stad-
huis aan voor- en achterzijde aan twee 
buurwoningen. Rekening houdend met 
de stabiliteit van het gebouw in het 
algemeen leek het dan ook niet aange-
wezen hierbij enig risico te lopen door 
een volledige afbraak.
Ten derde konden in het nieuwe con-
cept de steunmuren blijven en kon de 
kelderverdieping vrijwel intact behou-
den blijven, evenals de lokalen in de 
achterbouw. Dit alles maakt toch een 
serieus verschil in kostprijs.
Tot slot zouden bij volledige afbraak 
de verbouwingswerken nog veel langer 
duren. 

Welk voordeel is er voor de burger?
Het nieuwe concept van het gebouw is 
zo opgevat dat de stromen van perso-
neel, publiek en bestuur niet chaotisch 
door elkaar lopen. Een duidelijke afba-
kening van deze zones maakt het zowel 
voor de bezoeker als voor het perso-
neel aangenamer en overzichtelijker. 

Een receptionist(e) aan het onthaal 
maakt de bezoeker bij het binnenko-
men onmiddellijk duidelijk waar men 
terecht kan. Heel wat kleine en een-
voudige zaken zullen aan deze onthaal-
balie kunnen afgehandeld worden. De 
bezoeker die verder verwezen wordt 
naar een specifieke dienst, zal aan één 
van de 5 loketten worden verder gehol-
pen. Dit geldt voor de dienst Bevol-
king (burgerlijke stand, identiteitskaar-
ten, rijbewijzen, vreemdelingen, …) 
maar ook voor de dienst Ruimtelijke 
Ordening, de Milieu- en Technische 
Dienst.

De privacy van de bezoeker wordt 
aanzienlijk verbeterd door met afzon-
derlijk ingedeelde loketten te werken 
en door de afstand tussen de wach-
tende klant en de loketbezoeker te 
vergroten.

In de inkomhal zal een openbaar 
toilet te vinden zijn dat toegankelijk 
is voor rolstoelpatiënten. Dit toilet 
kan gebruikt worden zonder dat je het 
stadhuis zelf  moet binnengaan. 

Zeer veel aandacht werd besteed aan 
het energieprestatieniveau. Daarom 
werden heel wat bijkomende maatrege-
len voorzien:
- Super isolerend en zonwerend glas.
- Verwarmingsinstallatie met hoog 
rendement.
- Energiezuinige verlichtingstoestellen 
die, waar mogelijk, door bewegingsde-
tectie aangestuurd worden.
- 75 m² fotovoltaïsche zonnepanelen.
- Dakisolatie van 20 cm minerale wol, 
gevelisolatie van 15cm.

De nieuwe raadzaal zal heel wat klei-
ner, maar veel gezelliger zijn dan de 
oude. Dit maakt dat officiële ontvang-
sten, kleine recepties en bijvoorbeeld 
huwelijken in een meer comfortabele 

ruimte kunnen plaatsvinden en dat niet 
telkens een grote zaal moet verwarmd 
worden. Voor grote festiviteiten wijken 

we graag uit naar De Rietbron. 

De gemeenteraadsleden (zowel meer-
derheid als oppositie) beschikken over 
een lokaal om hun taak als raadslid 
naar behoren uit te voeren.

Stand van zaken
Rond deze periode zal de ruwbouw 
afgerond kunnen worden.
Dit betekent dat de aannemers van 
de technieken ook al volop aan de 
slag zijn. De firma Berings (uit Halen) 
neemt de elektriciteit voor haar reke-
ning en bedrijf  Jaspers is verantwoor-
delijk voor het sanitair en de verwar-
ming. In de achterbouw konden zij 
onmiddellijk aan de slag en deze delen 
zijn al klaar voor de eindafwerking.

De planning
Als de uitvoering verder loopt zoals 
gepland, zullen onze diensten tegen 
het einde van dit jaar hun intrek kun-
nen nemen in het nieuwe gebouw. In 
deze fase is het van groot belang dat 
de verschillende activiteiten goed op 
elkaar worden afgesteld. Architec-
tenbureau Essa speelt samen met de 
Technische Dienst van de Stad en de 
schepen van Openbare Werken kort 
op de bal om de strikte timing aan te 
kunnen houden.

Erik Van Roelen
Schepen

Openbare Werken
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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
Heidi Wuestenbergs
(Heidi.Wuestenbergs@verz.kbc.be)
www.halen.cdenv.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!

U reisde mee met CD&V Groot-Halen!
Op vrijdag 11 mei 2012 stond 
onze ploeg van ervaren koks 
voor een uitdaging: Continen-
taal koken! 

Kip op Zuid-Afrikaanse wijze, varkens-
krabbetjes op Indische wijze, lekkere 
Juliennesoep en nog veel andere ge-
rechten sierden het menu. 
Heel veel bedrijvigheid, maar iedereen 
at zijn buikje rond! 

Graag bedank ik de ganse bestuurs-
ploeg van CD&V Groot-Halen voor de 

helpende handen maar ook alle aanwe-
zigen voor de gezellige sfeer! 

Tot volgend jaar en wie weet welke ver-
rassende gerechten wij dan weer voor u 
in petto zullen hebben.

Heidi Wuestenbergs
Voorzitter CD&V Groot-Halen


