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Woordje van
de voorzitter
De periode van nieuwjaarswensen
ligt weeral een eindje achter ons
en hopelijk is iedereen met frisse
moed aan 2012 begonnen! Met
nog 6 maanden te gaan voor de
gemeenteraadsverkiezingen zijn
menige partijen al druk bezig om
vorm te geven aan hun verkiezingsprogramma. Ook wij als gezinspartij zullen onze accenten leggen
op een duurzaam woonbeleid in
een gemeente waar het aangenaam
vertoeven is.
Met Wouter Beke in onze partij
zitten wij in een geweldige voordeelpositie want voor onze Leopoldsburgse dossiers hebben we
de juiste man op de juiste plaats
om deze in Brussel te bepleiten &
te verdedigen. Ik ben er als afdelingsvoorzitter van overtuigd dat de
toekomst op orde zetten, begint in
onze gemeente en dat wij binnen
onze afdeling mensen hebben die
daar een meerwaarde kunnen aan
geven.
Veel leesplezier!

Katrien Ozeel
OCMW raadslid
Voorzitter CD&V
Leopoldsburg

Moederdagontbijt
op zondag
13 mei 2012

Begroting 2012:

Verantwoord
investeren
en besparen
De laatste begroting voor de
gemeenteraadsverkiezingen verwacht voor 2012
een resultaat van
14.744,94 euro.
Samen met het
positief resultaat
van de voorgaande
jaren (6.083.226,28
euro) en een reservefonds van
4.479.976,83 euro
betekent dit dat de
financiële toestand
met 10.577.948,06
euro gezond is. We
doen hierbij meer
dan 5 miljoen euro
beter dan we in het
begin van deze coalitieperiode (2007)
hadden voorzien.
Dit is dan ook het
resultaat geweest
van zuinig beheer
gedurende de voorbije zes jaren.
Lees meer
op pagina 5!

Wil je je moeder, vrouw of vriendin
graag eens verwennen op deze speciale dag? Maak dan gebruik van onze
huis-aan-huis gebrachte overheerlijke
CD&V-ontbijtkorven. Ze zitten boordevol verse broodjes, beleg, etc.

Voor meer info kan je terecht
bij Katrien Ozeel
katrien.ozeel@gmail.com of op onze
website www.leopoldsburg.cdenv.be
Of in de volgende editie van ons
huis-aan-huisblad!

Veiligheid voor onze kinderen
de Diestersteenweg, lichten
op rond de tijd dat de kinderen naar de school komen of
terug naar huis gaan.
Al in 2007 besliste de overheid dat aan alle scholen
die minder dan 500 m van
een provincieweg liggen
een ‘30 km per uur’-zone
moet gelden. Vermits dit
voor onze school ook zo is,
zijn er nu dan ook eindelijk
variabele borden besteld.
Deze borden, zoals ook voorzien op

Omdat die borden nog even op
zich laten wachten, heeft men
beslist om tijdelijk vaste borden te
plaatsen. Wij kunnen nu alvast veilig
oversteken met de kinderen! Maar
blijkbaar nodigt die rechte baan
nog altijd uit om zeer snel te rijden.
Daardoor ontstaan weer andere gevaarlijke situaties. De lokale politie
flitst daarom vanaf nu regelmatig
op die gedeelten waar men 50 km
per uur mag rijden.

Zodra de juiste (variabele) borden
geplaatst zijn, zal alles duidelijker en
minder gevaarlijk zijn. Op dit moment veroorzaakt het veel wrevel bij
de bestuurders en buurtbewoners,
maar wij vragen nu begrip omwille
van de kinderen. Hun veiligheid
staat voor ons toch nog altijd voorop! Als we allemaal nog even geduld
uitoefenen dan is het voor iedereen
aangenamer leven.
We kijken uit naar de toekomst
wanneer de Lommelsesteenweg ook
structureel zal worden heringericht!
Katrien Debruyne
Bestuurslid CD&V

Slechts lichte terugval bouwvergunningen
voor nieuwe woongelegenheden
De economische terugval is zeker een verklaring voor
het minder aantal bouwvergunningen. De onzekerheid
doet mensen terugschrikken om zware investeringen te
doen. In de verbouwingsdossiers zien we dan weer een
stijging van iets meer dan 10 %. Het aantal woningen en
appartementen dat verbouwd werd, is gestegen van 26
naar 29 dossiers.

Enkele grote dossiers
in de pijplijn
Er zitten enkele grote dossiers in de
pijplijn die het voorbije jaar ernstig
voorbereid zijn geworden.
• Zo is er het inbreidingsproject in
het centrum van Leopoldsburg.
Hier worden de grondwerken nu
opgestart.
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• Het wegentracé voor enkele grote
verkavelingen op Strooiendorp (de
nieuwe Pastoor Asteerstraat aan
de Georges Lemmensstraat goed
voor 106 kavels en 144 woongelegenheden) .
• Oosterven aan de Laarhoek (goed
voor 31 woningen).
• Heidestraat (de nieuwe Leonard

Geukensstraat met 17 woongelegenheden) zijn het voorbije jaar
aangelegd.
• Verkavelingen aan de Weidestraat
/ Emiel Verhaerenstraat, en de
Sint - Amandinastraat (de nieuwe
Virginia Tummersstraat) zitten in
de pipeline ter uitvoering van het
gemeentelijk structuurplan.
Dit extra aanbod van nieuwe percelen kan er mee voor zorgen dat het
aantal bouwvergunningen de volgende jaren op peil blijft.

Enkele cijfers
2011
2010
Bouwvergunningen eengezinswoningen
40
41
Bouwvergunningen meergezinswoningen + appartementen
31
39
TOTAAL
71
80

Wouter Beke
1ste Schepen

2009
37
12
49

Nieuwsflash

Opening Nieuw Rusthuis op 1 juni 2012
Opendeurdag op 3 juni 2012
Gedeputeerde Frank Smeets is erg blij
met de geleverde inspanningen van ons
energiezuinige rusthuis. De provincie
Limburg heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2020. Initiatieven
zoals deze dragen hun steentje bij. “Leopoldsburg is met dit bouwproject een
inspirerend voorbeeld en verdient navolging”, vertelt Frank Smeets.
Marc Reynders, OCMW-voorzitter
Katrien Ozeel en Michel Schepens,
OCMW-raadsleden

Begroting 2012:

Verantwoord investeren en besparen

We hebben geen grote prestigeprojecten gedaan maar het bestaande
patrimonium vernieuwd zoals het
buurthuis, het cultureel centrum,
het zwembad, de stoepen of het
kerkhof. We hebben ingezet op een
constante vernieuwing van materiaal voor brandweer en technische
diensten om de dienstverlening te
optimaliseren.
Vanaf het begin van de legislatuur
heb ik zwaar gepleit om onze jaarlijkse investeringen onder controle
te houden en niet meer dan 2 miljoen euro per jaar te investeren. We
zitten nu op 1.888.770 euro gemiddeld per jaar.

Dit toont aan dat we de voorbije
jaren voorzichtig zijn geweest.
In de gewone werking hebben
we de zaken ook onder controle
gehouden. Zo hebben we de werkingstoelagen voor de kerkfabrieken
verminderd. In 2006 ging er nog
175.007 euro naar de kerkfabrieken, nu is dit nog 152.998 euro. Het
cultureel centrum kreeg in het begin
van deze legislatuur nog een toelage
van 520.000 euro terwijl dit nu al
enkele jaren teruggebracht is naar
400.000 euro. Ook de dotatie aan
de politiezone ligt 80.000 euro lager
dan bij de start van deze legislatuur
geraamd werd. Ook de schulduit-

gaven zijn tenslotte onder controle
gebleven.
Bij de aanvang van deze legislatuur
(in 2007) gingen we ervan uit dat de
schulduitgaven in 2012 1,26 miljoen
euro zouden bedragen. Dat is intussen in de begroting 2012 933.667
euro of bijna 300.000 euro minder
op jaarbasis. Leopoldsburg geeft
minder dan de helft uit aan schuld
van wat het gemiddelde van de
Limburgse of Vlaamse gemeenten
is. In de begroting 2012 gaan we wat
de investeringen betreft verder op
de ingeslagen weg. We voorzien één
miljoen euro voor onderhoud en
vernieuwing van wegen, fietspaden
en voetpaden. We schrijven 328.000
euro in voor de vernieuwing van
onze sportinfrastructuur (renovatie
dak sporthal en onderhoud zwembad) alsook 1,6 miljoen euro voor
de renovatiewerken aan de kerk van
het centrum.
Daarnaast trekken we 400.000 euro
uit voor de verbouwing van de voetbalinfrastructuur aan de Heidestraat
in Heppen.
Wouter Beke
1ste schepen
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Op woensdag wordt ‘Ons
Centrum’ stilaan te klein

OCMW-Leopoldsburg en vzw
RIMO Limburg willen vanuit “Ons
Centrum” mensen ondersteunen,
die om één of andere reden met
kansarmoede geconfronteerd worden. Deze ondersteuning draait ondertussen op kruissnelheid. Vooral
op woensdagnamiddag dreigt de
beschikbare ruimte soms te klein te
worden. OCMW- gegevens voor-

spellen dat er voor dit opbouwwerk
ook in de nabije toekomst nog werk
aan de winkel blijft.
“Wat kansarmoede betreft, staat Leopoldsburg op de 3de plaats in Limburg. Niet meteen iets om mee uit te
pakken, maar wel de realiteit”, stelt
OCMW-voorzitter Marc Reynders.
“Het grote probleem is en blijft de

Gratis slabbetjes
Heb je pas een baby
gekregen en je wil
graag een slabbetje?
Neem dan contact op met
Sara van CD&V Leopoldsburg.
(sverbeeck@cdenv.be)
Ze zorgt ervoor dat het slabbetje
persoonlijk bij u wordt afgeleverd!

bereikbaarheid van onze doelgroep.
Dat we steeds meer mensen bereiken, geeft ons een dubbel gevoel.
Naast de voldoening vrezen we dat
de problematiek in de toekomst nog
gaat toenemen.”
Marc heeft net zijn OCMW-cijfers
van 2011 in grafieken gegoten en
daaruit blijkt een duidelijke toename
in de sociale noodhulp.
Vanuit de werking in “Ons Centrum”
ontstaan heel wat concrete initiatieven. Zo startte er een project rond
energiebesparing in samenwerking
met de milieudienst en de milieuraad
van Leopoldsburg. Alsook een pilootproject rond gezondheid in samenwerking met de provincie Limburg:
‘Op stap met een gezonde hap’.

Wil je graag
meedraaien met onze
groep enthousiaste
CD&V’ers?
Neem dan contact op met
Sara van CD&V Leopoldsburg.
(sverbeeck@cdenv.be)
Ze zorgt ervoor dat alles in orde
komt!

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
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
Sara Verbeeck
(sverbeeck@cdenv.be)
www.leopoldsburg.cdenv.be
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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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Om mensen in armoede te bereiken opende RIMO Limburg in Leopoldsburg het laagdrempelig ontmoetingshuis ‘Ons Centrum’. Elke woensdagnamiddag is er een
Open Deur waarop iedereen welkom is. Mensen kunnen
er deelnemen aan allerlei activiteiten. Verder kan men op
de Open Deur terecht met vragen, wordt men bij problemen doorverwezen en ontvangen ze uitnodigingen
voor allerlei activiteiten. Elke laatste donderdag van de
maand is er ook een gespreksronde. Die vertrekt vanuit
de ervaringen van de deelnemende leden.

