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CD&V Houthalen-Helchteren duidt
Jef Verpoorten aan als lijsttrekker.

Witte raaf of wit konijn?
Jef Verpoorten uit de deelgemeente Helchteren wordt het boegbeeld bij de volgende
verkiezingen van 14.10.2012. Elders in dit blad stellen we Jef Verpoorten aan u voor. Want
in de media werd inderdaad de vraag gesteld: uit welke hoed komt dit wit konijn te voorschijn?
Het was inderdaad geen lachertje om een opvolger te vinden voor Maurice Vanoevelen, oud-schepen, oud-burgemeester, steeds minzaam op de bres en steeds ruimschoots door de CD&V-kiezer beloond met naamstemmen.
CD&V heeft geen traditie van tafelspringers.Wijlen senator-burgemeester Jan Gerits, oud-schepen Georges Diliën,
Maurice Vanoevelen, waren allen lijsttrekkers waarbij onze partij koos voor dossiervreters eerder dan voor populisten.
Lees het hier, op pagina 4!

Jef Verpoorten
lijstrekker CD&V

Deze voorgangers bevestigen het
imago van de CD&V als middenpartij en als gezinspartij.
Onze kopmannen zijn steeds gepokt We hoeven daar geen patent op te
en gemazeld in de sociale organisanemen. Het wordt ons door anties waaraan onze partij nog steeds
deren benijd en werd vele malen
rijk is. Geen starre ideologen maar
tevergeefs gekopieerd.
mensen met het hart op de juiste
CD&V heeft daar gewoon het juiste
plaats. Die bekommerd zijn om het
recept voor en de juiste ingrediënwelzijn van iedere burger, met het
ten.
oog voor het kleine en grote leed
En die ingrediënten staan op onze
van grote en kleine mensen.
verkiezingslijst waarmee we binnen-

kort zullen uitpakken.
Onze meesterkok, onze ‘Jefdekwiezien’,
kent u vanaf nu, hij heet Jef Verpoorten.
Hij serveert dit jaar het grote beleidsmenu
van de CD&V, geen NAC-kaviaar,
maar gezonde burgerkost.
Laat het u smaken.
Uw voorzitter-Fijnproever
Ludo Vanoppen

‘Nieuwjaarsbrief’ van Jef Verpoorten
De toekomst luistert!

2011 kende veel ups en
downs, doch in het leven
moeten we vooral durven
vooruit kijken.
2012 dient zich aan als een
economisch turbulent jaar
en zal als dusdanig een
grote impact hebben op
het sociale leven en het
budget van de gezinnen en
alleenstaanden, zowel jong
als oud. Als gezinspartij bij
uitstek moeten we hiervoor
oog hebben en inspelen op
de noden van elke dag...
2012 wordt sowieso een heel belangrijk jaar voor onze partij, daar wij op
14/10/2012, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, de confrontatie zullen
aangaan met de kiezer.
We zullen met financieel evenwichtige
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en goed doordachte oplossingen voor
de dag moeten komen om tal van problemen die zich momenteel stellen in
Houthalen-Helchteren aan te pakken :
Als 1 op 4 kinderen in onze gemeente
in armoede leeft: is er een probleem...
Als mensen zich niet veilig voelen in de
eigen buurt door het feit dat allochtone
en autochtone “hang-jongeren” door de
mazen van het sociale net glippen: is er
een probleem...
Als werkende ouders hun kinderen niet
kunnen toevertrouwen aan voor- en
naschoolse opvang, omdat er niet voldoende plaatsen zijn of er op sommige
plaatsen simpelweg geen aanbod is: is er
een probleem...
Als scholen hun leerlingen moeten
“deporteren” naar een “centrale bibliotheek”: is er een probleem...
Als senioren voor hun oude dag
moeten uitkijken naar een plaats in een
rusthuis over de gemeentegrens: is er
een probleem...
Als sociale verenigingen noodgedwongen het bijltje erbij moeten neerleggen
omdat de subsidiepot leeg is of men
door problemen met onvoldoende
aangepaste accommodatie leden moet
weigeren: is er een probleem...
Als bedrijven hun weg niet vinden naar
Houthalen-Helchteren en onze KMO’s
moeten uitwijken naar buurgemeenten:
is er een probleem...
Als we van een “groene”- gemeente

evolueren naar een “beton”- gemeente:
is er een probleem...
Als we door een voortdurende politiek van inconsistentie, beslissingen die
werden genomen in belangrijke dossiers
voortdurend laten afhangen van de
“windrichting”: is er een probleem...
Als een gemeente stelt dat er diverse
problemen zijn op diverse niveaus,
terwijl de “burgervader” als enige stelt
dat dit niet zo is: ... dan heeft Alain
Yzermans wel degelijk een probleem ...
namelijk het onderste van de kan is de
bodem!
Bovenstaande punten vragen dringend
om een krachtdadig beleid!
Welnu, ik verzeker jullie, CD&V
Houthalen - Helchteren, zal met een
stevige beleidsnota voor de dag komen
en deze zal antwoorden bieden op de
maatschappelijke noden die zich vandaag de dag stellen in onze gemeente!
Wij rekenen als CD&V-ploeg hierbij
op massale steun van onze achterban:
het sociale middenveld, de diverse
deelbewegingen, oudgedienden, huidige
mandatarissen, de jongeren en alle
sympathisanten die zich bij ons willen
aansluiten...

Terugblik op
de nieuwjaarsreceptie

Als de vos de passie preekt, Kerkfabriek let op uw Roepsteen (deel 2)
Herinner je je nog de onderhandelingen van onze Regenboogmeerderheid
met de Kerkfabriek van Helchteren
om de Roepsteen in beheer van de
Kerkfabriek te geven? Eén van de
hoofdredenen was een besparing
op het personeel voor de gemeente.
De Kerkfabriek ging immers de zaal
uitbaten. Ieder jaar zouden ze een
“toelage van 50 000 euro” krijgen.
De CD&V-fractie wees op een aantal
onduidelijkheden in deze overeenkomst. De toelage bleek immers maar

verzekerd tot eind 2012. Toevallig een
verkiezingsjaar... Vandaag blijkt dat
de Regenboogcoalitie rare kronkels
maakt in dit dossier. Van die 50 000
euro is al lang geen sprake meer. Het
tweede jaar werd dit bedrag al afgeslankt tot 30 000 euro... Investeringen
die de Kerkfabriek wil uitvoeren
worden betwist...
Men zegt dat de Kerkfabriek personeel moet aanwerven om de volgende
30 000 euro te ontvangen... Nochtans,
besparingen waren één van de belang-

rijkste redenen om de Roepsteen over
te geven ... Begrijpen wie begrijpen
kan? We hopen dat de verenigingen
van Helchteren niet de dupe worden
van dit verhaal! Want, zoals voorspeld
in ons vorig artikel, is het de Kerkraad
die dit allemaal verkeerd begrepen
heeft tijdens de vroegere onderhandelingen. Althans volgens de uitleg van
onze burgemeester!
Roger Vanotterdijk
Gemeenteraadslid
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Eigenaardig toneelstuk in ons CC Casino
teraad om hoogdringende redenen
de herstelling uit te voeren. Dit is
ondenkbaar in het bedrijfsleven waar
men de veiligheid van de arbeiders
voorop stelt. Bizar dat deze ballon
dus niet opgaat voor onze gemeente
waar SP.A de plak zwaait.
Buiten dit gegeven zitten we dus
met een grote politieke blunder. Uit
goed ingelichte bron, weten wij dat
deze gevaarlijke werkomstandigheden reeds twee jaar geleden werden

gemeld aan schepen Khalid Assecour,
echter zonder resultaat!
Stel nu eens dat er in die tussenperiode van 15 maanden weer iets
misging waarbij een dode zou vallen.
Wat denk je dat de verzekeringsmaatschappij had gedaan?
Dit noemen wij een extreme vorm
van slecht bestuur.

Mazouttoelage gehalveerd!

Werk mee aan
de toekomst
van onze
gemeente

Onze verbazing was groot toen
tijdens de voorstelling van de laatste
rekeningen van het OCMW bleek
dat de mazouttoelage opeens gehalveerd was ten opzichte van de
vorige jaren. Toch een raar gegeven
in deze tijd waar de mazoutprijzen
de pan uit swingen... Bij onze vraag
naar de reden, bleek de meerderheid alleen maar mekaar te bekijken
op de gemeenteraad. Daar bleef het
dan ook bij. Het antwoord bleef men
schuldig... Misschien moeten we zelf
op zoek naar het antwoord. Is het

te verantwoorden dat deze Regenboogmeerderheid (die communicatie
zo hoog in het vaandel voert) zoveel
mensen in de kou laat zitten?
Roger Vanotterdijk
Gemeenteraadslid

Bob De Wispelaere
Gemeenteraadslid

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
Monique Saquet
Monique Saquet@skynet.be
www.houthalen-helchteren.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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Op 29 september 2010 gebeurde een
ernstig arbeidsongeval in ons CC
Casino.
Bij het vervangen van oude gloeilampen op de zolder van de schouwburg
ontstond een kortsluiting waarbij een
arbeider geëlektrocuteerd werd! Als
bij wonder heeft de betrokkene dit
kunnen navertellen. Ruim 15 maanden later komt dit dossier dan eindelijk in een stroomversnelling! Schepen
Khalid Assecour vraagt de gemeen-

