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Voorwoord 
voorzitter 

Danny Hermans

Met de unanieme verkiezing van 
Vera Jans als lijsttrekker hebben 
we een definitieve start genomen 
naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2012. Met Vera Jans 
als kopvrouw kiezen we resoluut 
voor een sterke en gedreven lijst-
trekker met een sociale visie, die 
een bestuursstijl nastreeft met een 
menselijk gelaat. Als christen-demo-
cratische gezinspartijpartij zijn we 
meer dan ooit overtuigd dat deze 
stijlelementen broodnodig zijn in de 
Lanakense politiek. Als partijvoor-
zitter ben ik zeer tevreden met Vera 
als lijsttrekker. Vera gelooft oprecht 
in een solidaire samenleving met 
kansen voor iedereen. Bovendien 
heeft ze al heel wat ervaring in de 
gemeentelijke en Vlaamse politiek. 
Zo zetelt ze sinds 2000 in de ge-
meenteraad en was ze schepen van 
Jeugd. Sedert 2004 zetelt Vera ook 
in het Vlaams Parlement en ze is 
ondertussen aan haar 2de legislatuur 
Vlaams Volksvertegenwoordiger be-
zig. Ze begon als één van de jongste 
parlementairen, maar is intussen een 
gevestigde waarde binnen CD&V 
op nationaal niveau. Vera is gehuwd 
en mama van Karel (3) en Jan (1).  
Met deze lijsttrekker is onze partij 
klaar om de handschoen op te ne-
men tegen de huidige burgermees-
ter en zijn meerderheid!

Danny Hermans
Voorzitter 

CD&V-Lanaken
Vera Jans in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Vera Jans: CD&V-lijsttrekker 2012
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Bestuurslid in de kijker: 
Theo Muyters

- Theo, hier herken ik je vol-
ledig in! Bij CD&V Lanaken 
kunnen we altijd beroep op 
je doen en je bent op bijna 
alle activiteiten aanwezig. 
Hoe ben je eigenlijk bij CD&V 
terechtgekomen?
Dat was via mijn dochter, Sophie, 
die in 2006 opkwam bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. Ik heb haar 
toen gesteund tijdens de campagne 
en heb me vervolgens verder geën-
gageerd bij CD&V. Ze mogen me al-
tijd vragen om bijvoorbeeld borden 
te zetten, alles klaar te zetten en op 
te ruimen bij de activiteiten, enz... 
Sophie, maar zeker ook de anderen, 
kunnen rekenen op mijn steun bij 
de volgende verkiezingen. CD&V 
bestaat uit een toffe groep van men-
sen, waar ik heel graag mee samen-
werk.

- Je bent  trouwens niet alleen 
actief vrijwilliger bij CD&V, 
maar zet je ook in voor vele 
andere verenigingen. 
Dat klopt. Ik doe al 15 jaar de in-
kom bij carnaval voor de volleybal, 
en ik ben actief  in de vzw jeugd 
en bestuurslid bij ACW Lanaken. 
Daarnaast ben ik al 8 jaar divisiechef  
van de stewards van KRC Genk. 
Dat betekent dat ik baas ben van het 
sfeervak en de staantribune - ze noe-
men dat ook wel eens het vak van 
de hooligans.  Kortom, ik ben graag 
tussen de mensen!

- Even terug naar de politiek. 
Wat denk je van het beleid 

van de huidige meerderheid 
en hoe doen wij het in de op-
positie?
Het is me vooral bijgebleven dat de 
huidige meerderheid veel beloofd 
heeft zoals een zwembad maar dat 
er uiteindelijk niets van komt. Ik ben 
ook bezorgd over het prestigeproject 
rond het Molenweideplein. Ik zou 

het erg vinden als de enige groene 
plek in Lanaken door beton vervan-
gen wordt. 

- Ter afronding nog enkele 
korte vraagjes. Hond of kat? 
Hond! Mijn hond Tristan is mijn 
beste vriend, waarmee ik 3x per dag 
ga wandelen in de mooie bossen van 
Lanaken. 

- Sport kijken of sport doen? 
Kijken! 

Els Breugelmans
Secretaris CD&V Lanaken

Op een gezellige woensdagavond in de brasserie ‘De 
Ster’ heb ik een interview met ons zéér actief bestuurs-
lid, Theo Muyters. Als ik de serveerster vraag om enkele 
kenmerken van Theo, zegt ze spontaan ‘sociaal, aardig, 
vriendelijk, verstandig, behulpzaam, diervriendelijk, 
vrouwvriendelijk en je kan altijd bij hem terecht voor een 
goed gesprek.’Theo bloost.

Theo in actie tijdens de CD&V wijnstand 
op de jaarmarkt van Lanaken.

Theo met zijn dochter Sophie (OCMW- 
raadslid voor CD&V)

Mariëlle Vankan volgt Lucie Vanderhoeven 
op als voorzitster van V&M Lanaken

Lucie Vanderhoeven is sedert 1988 
actief  bij CD&V-Lanaken en was 
de laatste 10 jaar voorzitster van 
vrouw & maatschappij. 

Lucie: “Het was een mooie tijd, ik 
ben graag onder de mensen en als je 
er eenmaal inzit heb je snel de mi-
crobe te pakken.  Maar nu is het tijd 
om de fakkel door te geven en ben 
ik blij met mijn opvolgster Mariëlle 
Vankan. Zelf  blijven mijn lieve man 
Henri en ik overtuigd en actief  lid 

van het bestuur van CD&V-Lana-
ken.”

Links Mariëlle Vankan, rechts Lucie 
Vanderhoeven
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Tijdens de OCMW-raad 
van 21 februari 2011 keurde 
CD&V de oprichting van de 
VZW Woonzorg mee goed. 

De oprichting van deze vzw biedt 
aan de bevolking enorme mogelijk-
heden op het vlak van zorgverlening 

voor senioren. Zo kan het OCMW 
nu nieuwe diensten aanbieden zoals 
assistentiewoningen,  een lokaal 
dienstencentrum waar senioren hulp 
kunnen krijgen bij de activiteiten van 
het dagelijkse leven, maar ook alge-
mene info om hun zelfredzaamheid 
en sociale netwerk te versterken.

Onze afgevaardigden in deze nieuwe 
VZW Woonzorg zijn fractieleider 
Freddy Stouten en OCMW raadslid 
Sophie Muyters. Zij zullen samen 
met OCMW-raadslid Joris Jans con-
structief  meedenken en -werken aan 
de realisatie van dit project.

CD&V-Lanaken investeert in ouderenzorg

Een avondje plezier met familie, 
vrienden of  collega’s was de op-
zet van de 1ste Veras3620quiz. 
De eerste versie van de quiz werd 
meteen een succes met maar liefst 
26 deelnemende ploegen, waaron-

der heel wat Lanakense quizers! 
De quiz werd gepresenteerd door 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
en Gemeenteraadslid Vera Jans. Zij 
werd bijgestaan door juryvoorzitter 
Armand Schreurs die zorgde voor 

de ludieke noot!  
De opbrengst van de quiz ging naar 
KSJ Rekem. Het is nu al zeker dat er 
een tweede editie komt! Een dikke 
merci aan alle quizers en de enthou-
siaste leidingsploeg van KSJ Rekem!

‘Normaal zijn we beter’ eerste winnaars 
van Veras3620quiz

De opbrengst ging naar KSJ Rekem. 
Op de foto een aantal leiders.

Sofie Muyters, OCMW-raadslid Joris Jans, OCMW-raadslid Freddy Stouten, CD&V-fractieleider
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In het najaar zal begonnen wor-
den met de aanleg van riolering 
en fietspaden langs de Kiezelweg 
in Veldwezelt. Onze CD&V-fractie 
is uitermate tevreden vast te stel-
len dat, door hun tussenkomst, er 
daadwerkelijke aanpassingen aan 
de oorspronkelijke plannen zul-
len gebeuren. Zo zal er tegemoet 
gekomen worden aan de gestelde 
problemen inzake parkeren en zal 

de ‘zone 50’ uitgebreid worden tot 
aan de Lindestraat.
Onze fractie betreurt het echter 
ten zeerste dat het schepencollege 
geen gevolg geeft aan ons verzoek 
om een specifiek toelagereglement 
op te stellen. Zo zal het nu onmo-
gelijk blijven om een gemeentelijke 
toelage te ontvangen in de hoge per-
soonlijke kosten van de aansluiting 
op het dubbel rioleringsstelsel.

Het Vld-Sp.a bestuur verwijst nu 
naar de Vlaamse Overheid en Euro-
pese regelgeving, terwijl het perfect 
mogelijk is dat de gemeente hierin 
zelf  initiatief  neemt. Wij zullen het 
echter niet nalaten deze optie op-
nieuw ter bespreking op de volgen-
de gemeenteraad voor te leggen.
Het spreekt vanzelf  dat we dit dos-
sier blijven opvolgen en jullie op de 
hoogte houden.

Mark Geurts, Marcel Kerkhofs en Vera Jans

Kiezelweg Veldwezelt: CD&V volgt op de voet! 

Veel volk op de 4de editie van de Kaas&Wijnavond

De kaas &wijn werd ook dit jaar erg 
gesmaakt.

Op deze foto enkele enthousiaste medewerkers


