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Jef Verpoorten
inbegrepen

Zoals al aangegeven door onze
voorzitter in de vorige uitgave is
het tijd om Jef Verpoorten, onze
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober,
verder in detail aan u voor te
stellen...
Lees het hier, op pagina 4!
Jef Verpoorten en gezin

Jef Verpoorten inbegrepen
Jef Verpoorten zijn roots
liggen in de Zuiderkempen,
waar hij op 19 maart 1969
geboren ben te Mol. Hij is
de oudste uit een gezin
van 4 kinderen. Samen met
zijn twee broers en zijn zus
speelde hun kinder- en adolescententijd zich vooral af in
en rond de omgeving van de
gemeente Balen. Zijn vader
was gedurende zijn actieve
loopbaan personeelsdirecteur, zijn moeder doceerde.
Vanuit een rijk sociaal verleden, doorgegeven van generatie op generatie door 2 grote
families, kreeg
hij als kind het
“sociale” bij wijze van spreken
met de paplepel
binnen.
Jef Verpoorten zijn
‘sociale loopbaan’ is
Thijs en Mara, Jefs sympathieke
oogappels, vielen niet ver van de
gestart bij de lokale
boom…
jeugdbeweging en
de jongeren van CM
Turnhout. Hij maakte er kennis
met het begrip ‘sociale betrokkenheid’ en leerde er verantwoordelijkheid op te nemen.
Na zijn legerdienst als reserveofficier ging hij aan de slag in de logistieke sector, waar hij ondertussen
20 jaar ervaring heeft opgebouwd
in diverse functies bij verschillende
logistieke bedrijven.
In 2000 leerde hij zijn vrouw Heidi
Claes kennen en verhuisde met zijn
jong gezin naar Helchteren. Momenteel bestaat het gezin Verpoorten uit dochter Mara en zoon Thijs.
Mara volgt les aan de muziek- en
tekenacademie en danst bij Olympia. Thijs voetbalt bij de jeugd
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Jef Verpoorten en zoon Thijs bij
KFC Helson

van KFC Helson. Jef zelf maakt
deel uit van het bestuur van KFC
Helson en is lid van de oudervereniging van de scholen Klim-op &
De Biekorf.
Tevens zetelt Jef in het bestuur van
ACW Houthalen-Helchteren, van
waaruit ze via de diverse deelor-

Jef Verpoorten tijdens een
meeting met parlementslid Raf
Terwingen

ganisaties het ‘sociale middenveld’
maximaal proberen te ondersteunen.
De weinige vrije tijd die Jef nog
rest, spendeert hij aan het lezen
van socio-economische lectuur.
U merkt het: met zo’n c.v. als
bagage is Jef Verpoorten in de
wieg gelegd om op te komen als
lijsttrekker voor CD&V. Hij is de
stem waard van iedere inwoner van
Houthalen-Helchteren!

Senioren inbegrepen

Op 7 februari kwam een
groep CD&V-senioren samen rond de actualiteiten en
belangrijke beleidsdossiers
van onze gemeente. De informatie werd gebracht door
Maurice Vanoevelen, fractieleider CD&V in de gemeenteraad. Daarop volgde een
geanimeerd gesprek rond
de bekommernissen van de
senioren naar het samenleven
in onze gemeente in de toekomst.
Op 28 februari was een groep van
een 30-tal senioren aanwezig op de

regionale bijeenkomst voor CD&Vsenioren in Hechtel-Eksel. Ook deze
activiteit stond in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen. Senioren
willen een plaats op de lijsten voor de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober, maar hebben
ook hun aandeel in de opmaak van
het programma voor de verkiezingen.
Op 16 maart hadden we in Houthalen-Helchteren, in samenwerking met
OKRA, een zeer geslaagde activiteit
met als thema: DEMENTIE. Dit
thema werd zeer deskundig en toekomstgericht gebracht door de Heer
J. Abrahams, Algemeen Directeur
VZW Bejaardenzorg Grauwzusters
Limburg. We mochten meer dan 70
aanwezigen verwelkomen.
Wanneer Vlaanderen vandaag 100
000 personen met dementie telt en
men tegen 2020 een stijging voorziet

van bijna 30%, dan betekent dit dat
voor deze kwetsbare groep en hun
familie meer aandacht zal nodig zijn
en dat dit een andere aanpak vergt.
Minister Jo Vandeurzen wil gaan naar
een dementievriendelijke gemeente.
Op basis van een bevraging en gesprekken, maakten de senioren een
nota met hun voorstellen voor het
verkiezingsprogramma, in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.
Mia Houben

Wens je lid te worden van
onze groep? Neem dan
contact op met:
Mia Houben
Tel: 011 51 55 24
Email: mhouben@skynet.be

Vraag naar diefstalveilige fietsrekken
De elektrische fiets komt
steeds vaker voor in ons
straatbeeld. Wat eens begon
als de nieuwste vorm van mobiliteit onder senioren, zien
we vandaag dat deze trend
zich nu ook voortzet in het
woon-werk verkeer.
Voor een groene gemeente als
Houthalen-Helchteren vormt deze
evolutie dan ook een dankbaar gegeven! Als gemeentebestuur moeten we echter zorgen voor een nog
betere omkadering...
Door de vrij hoge aankoopsom is
het risico op diefstal een reëel feit,
waardoor mensen zouden twijfelen
over het dagdagelijks gebruik van

hun elektrische fiets.
Het zou écht jammer zijn indien
we hierop géén afdoend antwoord
zouden geven...
Wij willen onze senioren meer
zekerheid geven door het aanbieden van diefstalveilige fietsrekken
op een aantal openbare plaatsen in
Houthalen-Helchteren.

Vandaar ook onze uitdrukkelijke
vraag om werk te maken van beveiligde fietsenstallingen op openbare
plaatsen!
Het is goed voor de mensen en ons
milieu wordt er beter van, een winwin situatie voor iedereen!
Bob De Wispelaere

Plaatsen zoals het woon- en winkelcentrum, horecazaken, kerken,
sport- en culturele centra, camping,
lokale dienstencentra, het NAC
enz...
Deze investering is absoluut noodzakelijk om het risico op diefstal zo
klein mogelijk te maken.
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Gemeenteraad in Guinness Book of Records?

Gelukkig vinden de verkiezingen
plaats over een klein half jaar,
anders was de kans groot dat hier
een meerderheid van de gemeenteraadsleden uit overlopers, onafhankelijken en partij-dissidenten
zou bestaan.
Dat de meerderheid in
onze gemeenteraad een
veelkleurig gezelschap
is, met de toepasselijke
naam ‘Regenboogcoalitie‘, dat weet intussen
iedereen. Maar dat de
volledige gemeenteraad
een nog bontere bende is,
dat lijkt nog niet te zijn
doorgedrongen tot veel
kiezers.

Kiezers die voor een kandidaat
van HUN partij kiezen, mogen
verwachten dat de verkozenen
hun mandaat gedurende de volledige legislatuur volbrengen voor
de fractie en partij waarvan zij
deel uitmaken bij de installatie
van de gemeenteraad.
Niet zo in Houthalen-Helchteren!
Maar liefst 9 (negen!) van de 29
raadsleden zijn ofwel gaan zetelen als onafhankelijke of zijn van

Tot voor kort kenden wij geen
enkele gemeente die beter deed,
maar intussen heeft Diepenbeek
onze gemeente ingehaald, er
zetelen daar niet minder dan 10
onafhankelijken!
Voorlopig dus geen vermelding
in het Guinness Book of Records voor de gemeenteraad van
Houthalen-Helchteren!
Maurice Vanoevelen
Fractieleider CD&V
Houthalen-Helchteren

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
Monique Saquet
(monique.saquet@skynet.be)
www.houthalen-helchteren.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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partij veranderd in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
Sommigen zijn buiten gestampt
bij hun vorige partij, anderen zijn
als onafhankelijke gaan zetelen
om de meerderheid te versterken
(lees: om één of meerdere postjes
binnen te halen) en een derde categorie heeft aangekondigd bij de
aanstaande verkiezingen voor een
andere ploeg te zullen rijden.

