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Voorwoord
voorzitter
Het jaar 2011 loopt alweer op zijn
laatste benen en weldra verwelkomen we 2012. Het nieuwe jaar
belooft alleszins een beslissend
politiek jaar te worden. In het
najaar trekken we immers naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Met Vera Jans als lijsttrekker zijn
we als CD&V meer dan klaar voor
deze uitdaging. Samen met haar
gaan we resoluut voor een ander
beleid en een andere stijl.
Een radicale stijlbreuk dringt zich
zonder meer op. Onze gemeente
heeft nood aan een beleid op maat
van én in overleg met haar inwoners
In onze recente volksraadpleging
over sport- en ontmoetingscentra
werd dit door de Lanakense bevolking ontegensprekelijk bewezen.
De resultaten en conclusies worden
in dit krantje verder toegelicht.
In deze editie leest u verder over
onze partijwerking met tal van
activiteiten maar ook over onze
inhoudelijke standpunten in allerlei
beleidsdossiers.
Prettige feesten en alvast een gelukkig 2012 toegewenst!

Danny Hermans
Voorzitter
CD&V Lanaken

Josanne, Sophie en Marcel

Wekelijkse dinsdagmarkt
geslaagd initiatief!
Sinds 2008 is er in Lanaken de dinsdagmarkt. Een initiatief dat CD&V altijd
ten volle heeft gesteund. En terecht: zowel de meer dan 40 marktkramers zijn
tevreden, alsook de vele bezoekers waarderen de wekelijkse markt.
Josanne Hendriks-Kuypers en Marcel Kerkhofs, CD&V gemeenteraadsleden:
“Je komt altijd veel bekenden tegen op de markt en dat is vandaag de dag ook
belangrijk! Natuurlijk kom je om wat inkopen te doen, maar eigenlijk alleen
al voor de gezelligheid heeft het z’n waarde. Wij stellen vaak vast dat er hier
nog tijd is voor een gezellige babbel! De eerste dinsdag van de maand doet de
gemeente samen met de marktkramers ook een actie, ook hier staan we zeker
achter! We zijn blij dit initiatief vanuit onze gemeenteraad te steunen”.
CD&V OCMW - raadslid Sophie Muyters woont in het centrum van Lanaken. Sophie: “voor het centrum is dit een goed initiatief want het brengt veel
mensen op de been, en dat is (o.a.!) wat ons centrum nodig heeft! Niet enkel
de markt, maar ook ons winkelcentrum en de vele horecagelegenheden dienen hier de voordelen van te plukken!”   
CD&V is zeer tevreden bij te kunnen dragen aan dit geslaagd initiatief. Wie
weet….tot dinsdag?

VLD-SPa-bestuur volgt CD&V en keurt
toelagereglement riolering goed

Na herhaald aandringen van onze
CD&V-fractie is het huidig VLD-SPabestuur op de gemeenteraad van sep-

tember uiteindelijk ingegaan
op ons verzoek om een nieuw
toelagereglement goed te keuren
voor de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel. Voor de aansluiting
op de riolering kunnen de inwoners
van Lanaken voortaan rekenen op
zowel een toelage van Infrax als op
een gemeentelijke tussenkomst. De
CD&V-raadsleden zijn verheugd dat

hierdoor de persoonlijke bijdrage van
de inwoners in de aansluitingskosten
aanzienlijk verlaagd wordt.
Het toelagereglement is integraal terug
te vinden op de website
www.lanaken.be
Mark Geurts
CD&V-gemeenteraadslid

Lanakenaar is tegen een onbezonnen
financieel avontuur!
In september vonden alle
Lanakense gezinnen de
volksraadpleging van CD&V
in hun brievenbus. Zo kreeg
de bevolking voor het eerst
de kans om zich uit te spreken over een project van
het huidige gemeentebestuur dat een zeer grote
impact zal hebben op onze
gemeente en haar financiën.
600 unieke deelnemers spraken zich
uit voor een marktonderzoek en
echte inspraak van de bevolking en
alle verenigingen. Er wordt meer
duidelijkheid gevraagd over de toekomst van de huidige sporthallen en
ontmoetingscentra.
Velen stelden zich ook de vraag bij
de zinvolheid van een evenementenhal. Vaak werd aangehaald dat
er slechts enkele activiteiten per jaar
georganiseerd worden waarvoor een
dergelijke hal nodig is. Of moeten
alle verenigingen verplicht hun fuiven hier organiseren?
CD&V is voor de bouw van een
nieuwe sporthal ter vervanging van
Sint-Servaas sporthal, en om tegemoet te komen aan de noden van
o.a. Gellik op dit vlak. Maar CD&V
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Freddy en Bart

kiest resoluut voor het behoud van
de sporthallen in Rekem, Neerharen
en Veldwezelt. Met het sluiten van
de bibs in Veldwezelt en Rekem
heeft de huidige meerderheid al
duidelijk gemaakt dat ze graag alles
centreert in het centrum van Lanaken en dat komt de kerkdorpen niet
ten goede.
Het is duidelijk: Lanakenaren willen
betrokken worden bij dergelijke beslissingen met zo’n impact. Zeker in
deze tijd mag het aangaan van een
dergelijk financieel avontuur geen
hypotheek leggen op al die andere

uitdagingen die op ons wachten:
zorg voor onze ouderen, kinderopvang , betaalbaar wonen, energie,
mobiliteit …
Bart Gerets
CD&V-bestuurslid
Freddy Stouten
CD&V-gemeenteraadslid
en fractieleider

PS: De resultaten van de volksraadpleging
kan je vinden op www.lanakencdenv.be

Kansarmen laten delen in ons welzijn

Het is een leuke jaarlijkse traditie: ook dit jaar was
CD&V weer present op de Jaarmarkt in Lanaken met
onze wijnstand.
De mandatarissen en bestuursleden van CD&V, en we waren
weer met velen, bedienden met
plezier de vele mensen met een

lekker glaasje wijn. De gezellige
babbels in de zomerzon namen
we er zéér graag bij. ‘Midden
de Mensen’ blijft een leuze die

we vaak en graag in de praktijk
brengen!
Zoals elk jaar werd de volledige
opbrengst van de wijnstand
geschonken aan het goede doel:
de Sint Vincentiusvereniging van
Lanaken.
Met grote fierheid en dank aan
iedereen die geholpen heeft,
mochten we een cheque overhandigen van €637, die dankbaar
werd aangenomen en waar weer
heel wat kan van aangekocht
worden voor de voedselpakketten die wekelijks verdeeld
worden onder de kansarmen.
Want ook in onze gemeente is
kansarmoede een reëel probleem.
CD&V vindt het cruciaal aandacht te hebben voor de zwakkere groepen in onze samenleving.
Vankan Mariëlle
OCMW- raadslid

Woningaanpassing via het OCMW

In 2011 en 2012 kunnen ouderen, mensen met een handicap
en zorgbehoevenden terecht bij
het OCMW voor begeleiding &
financiële tussenkomst in hun
woningaanpassing. Bijvoorbeeld
een traplift, het breder maken van
deuren, wegwerken van trapjes,
een badkruk, houdgrepen voor
douches, het verhogen van de
toegankelijkheid, verbetering van
onveilige situaties (bijvoorbeeld

Thuis, waar we ons
allemaal goed voelen!
Waar we willen blijven
wonen, liefst tot onze
laatste dag!

elektriciteit), oude huizen zonder
toilet of badkamer binnen. Hiervoor gaat het OCMW samenwerken met de Dienst Woningaanpassing van de Landelijke thuiszorg.
Zowel de hulpverleners van
de Landelijke Thuiszorg als de

hulpvrager zelf kan de nodige
‘woningaanpassing’ aanvragen
bij het OCMW. CD&V steunt
initiatieven die mensen toelaten
zo lang als mogelijk in hun eigen
vertrouwde huis te wonen!
Nuttige informatie kan
bekomen worden bij het
OCMW Lanaken: 089/730060
Joris Jans
OCMW-raadslid
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Vlaams Volksvertegenwoordiger
Vera Jans
Vera Jans zetelt sinds 2004 als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ze is lid van de Commissie Welzijn van het
Vlaams Parlement waar ze namens CD&V de volgende
thema’s volgt: personen met een handicap, vrijwilligers,
gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, adoptie, kinderopvang, preventie en ouderenzorg.
Als actief parlementslid stond ze mee
aan de wieg van de nieuwe regelgeving rond adoptie en rond kinderopvang. Haar nota rond pleegzorg
zal in 2012 uitmonden in een nieuw
decreet. Verder nam Vera maatregelen rond psychologische begeleiding
in een IVF procedure, begeleiding en
opvang van jongeren met eetstoornissen, bijzondere jeugdzorg, …
Vanzelfsprekend is Vera actief betrokken bij Lanakense en Limburgse
dossiers zoals het Nationaal Park
Hoge Kempen, Toerisme e.a.

Vera’s quiz
Vrijdag 13 april 2012 om 20
uur in OC Kleinveld in Rekem.
Deelnemen is eenvoudig:
vorm een ploegje van maximum 6 personen, schrijf
je in en kom op vrijdag 13
april om 20u naar het Ontmoetingscentrum ’t Kleinveld in Rekem.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 per ploeg, ongeacht het aantal leden per
ploeg.
Naast eeuwige roem zijn er
ook heel wat leuke prijzen
te winnen!

Voor alle vragen, aarzel niet
contact op te nemen:
Vera Jans
Winevenstraat 47
3620 Lanaken
Tel: 089/48 11 33
Vera.jans@vlaamsparlement.be

Om in de
agenda te noteren!
CD&V Kaas- en Wijnavond
Zaterdag 4 februari 2012 vanaf 18 uur
in OC Berenhof Veldwezelt.
12 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen
Iedereen welkom!
Info en inschrijvingen:
Vera Jans e-mail: vera.jans@vlaamsparlement.be
of tel: 089/48 11 33
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