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Voor alle inwoners van
Lommel een schitterend 2012!
JONGCD&V wenst de Lommelse jongeren een keigoeie en plezierige
oudejaarsavond. Neem BOB mee en hou het veilig.

Waarom geen kleine Lommert
in het centrum?
Overdag is Lommel een bruisende stad, maar weekend na weekend
wordt duidelijker dat het uitgaansleven (‘s avonds) meer en meer uitdooft.
Nogal wat uitgaansgelegenheden sloten de laatste weken hun deuren. Lommel, één van
de meest opwindende centra van Noord-Limburg, ziet zijn cafés leeglopen en de jeugd
wegtrekken naar naburige gemeenten.
Als het aan JONG CD&V ligt, kan het beleid niet aan de kant blijven staan. Initiatieven
van jonge investeerders en verenigingen verdienen extra ondersteuning en het is hoog tijd
dat de stad zorgt voor een ontmoetingsruimte voor jongeren in het centrum. Waarom
is er in het centrum geen plaats voor een afdeling van jeugdcentrum De Lommert? Een
bloeiend jeugdhuis kan alleen maar een aantrekkingspool zijn voor dynamische jeugdcafé’s.
JONG CD&V is alvast voorstander.

Kernafval in de krant

Wist u dat het Nationaal Instituut
voor Radioactief Afval en Verrijkte
Splijtstoffen (NIRAS) in september
een afvalplan goedkeurde met Lom-

mel als mogelijke opslagplaats voor
kernafval? Misschien las u het, zoals
het stadsbestuur, in de krant. Zoals
het stadsbestuur verleden jaar ook
in de krant las dat er een openbaar
onderzoek was i.v.m. de opslag van
het kernafval, terwijl Lommel vermeld werd.
Wat is het meest verontrustend? Dat
kernafval in Lommel wordt opgeslagen of dat het stadsbestuur het ook
maar vernam uit de krant?
Vorig jaar al pleitte CD&V voor
grote waakzaamheid en actieve
opvolging van het dossier. Precies
vanwege de sluimerende besluitvor-

ming. Als milieuvriendelijke stad
is Lommel het aan zichzelf verplicht om het voortouw te nemen
als het gaat om de vrijwaring van
een groene en gezonde leefomgeving. Lommel haalt daarom best de
nodige expertise in huis om tijdig
weerwerk te bieden. Om niet voor
voldongen feiten te worden geplaatst, is afwachten alleszins niet de
boodschap. Niet alles staat immers
in de krant.
Jan Bouly
Fractieleider CD&V Lommel

Verkeer in Lommel: bijsturing nodig

JONGCD&V(Bob Nijs, Tim Paesen, Inne
Maggen en Kristien Fonteyn): “Yes, we
do!”

Er is nog geen concrete timing voor de sleuteldossiers
Kattenbos/Balendijk en ontsluiting via de Ring. Een oplossing voor beide dossiers is noodzakelijk voor een
evenwichtige oplossing voor het verkeer in Lommel.
CD&V pleit daarom opnieuw voor bijsturing van de verkeerssituatie die sinds juli 2010 werd ingevoerd.
De sleutel voor een aanvaardbare
oplossing in Lommel voor de moeilijke verkeerssituatie in Lommel
is een doorbraak op korte termijn
in dossiers omleiding Kattenbos/
Balendijk en ontsluiting via de Ring
(N71-769). CD&V vernam dat er
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nog altijd geen concrete timing is.
Voor de N71 werd een voorstel tot
gunning van een studieopdracht tot
herinrichting ingediend.
Wat betreft de omleiding naar Kattenbos is er sinds het najaar een verantwoordingsnota met o.a. de visie

van de stad Lommel. De nota komt
nu op de tafel van de gemeentelijke
begeleidingscommissie. Daarna worden de uitwerking, netwerkkeuzes
en concepten vastgelegd.
Duidelijk is dat er hard wordt gewerkt, maar dat concrete resultaten
nog niet voor vandaag zijn.
De huidige situatie lijkt dan ook
minder voorlopig dan vooropgesteld. Ondertussen is de Kerkstraat
dringend aan zuurstof toe. CD&V
herhaalt daarom haar voorstel om
van de Kerkstraat een verkeersluwe
straat te maken, zonder daarom de
Kerkstraat vanaf de rotonde onbereikbaar te maken. Dit voorstel voor
de Kerkstraat zou ook een gedeeltelijke ontlasting betekenen voor de
Stadslaan.

“Bij een kleine ring hoort een grote ring”
Het verkeersplan voor
Lommel blijft een heet
hangijzer. Goede raad is
duur. Of toch niet? Veerle
Bergmans studeert in de
zomer van 2012 af als
master in de verkeerskunde
en is geboren en getogen in
Lommel. Zij woont vlakbij
de omstreden Stadslaan.
Hoe deskundig kun je zijn?
De CD&V-redactie zocht
Veerle op en voor de foto
vatte ze post op haar
favoriete voertuig: de fiets.
- Hoe komt een jonge dame
ertoe om verkeerskunde te
studeren?

Toen ik jong was zag ik al dat verkeersveiligheid en verkeersdrukte
voor meer en meer mensen een
probleem is. Ik was zelf nogal onzeker in het verkeer en ik had angst
voor ongevallen. De opleiding
verkeerskunde heeft ook raakpunten met heel wat thema’s binnen de
samenleving: economie, sociologie,
techniek.
- De situatie in Lommel ligt je
wellicht nauw aan het hart?

Veerle: Ja natuurlijk, iedereen
spreekt erover. Ik vind het goed dat
men eindelijk inziet dat het verkeer te lang geen beleidsthema was
in Lommel. Jammer dat er bij de
start gezondigd is tegen een aantal
basisregels.

Master in de Verkeerskunde Veerle Bergmans over de stadslaan

- Hoe bedoel je?

Leopoldlaan-Stationsstraat een basis
as. Als je daarin een knip aanbrengt,
is er geen echte verbinding meer van
Oost naar West en dat is geen goede
zaak.

Veerle: Verandering met bitter weinig
inspraak kan niet. Voor iedereen een
ideale oplossing is onmogelijk, maar
een goed compromis dat voor iedereen aanvaardbaar is, is noodzakelijk.
Anders krijg je achteraf weerstand. Ik - De Kerkstraat dan?
denk dat het stadsbestuur dat nu ook Veerle: Een knip op het einde van
de Kerkstraat is voldoende om het
wel beseft.
verkeersluw te maken. Zo wordt het
- En verder?
doorgaand verkeer gemeden. Zo
Veerle: Een kleine ring, stadslaan
ontlast je trouwens gedeeltelijk de
of noem het zoals je wil, is moeilijk
stadslaan.
zonder een grote ring. Als er geen
grote ring is, kan het verkeer zich niet - Er moet dus een en ander
worden herbekeken?
op een hoger niveau afwikkelen en
krijg je onnodig “omrij-gedrag” door Veerle: Dat is duidelijk. Ik merk trouwens dat het stadsbestuur zelf al snel
de woonwijken.
hier en daar wat bijstuurde. Dit wijst
- En is dat nu het geval in Lom- erop dat een en ander vooraf onvolmel?
doende is afgetoetst. Jammer, want
Veerle: In Lommel zie je bv. aan de
de bedoelingen waren wellicht goed.

Versterk jij onze ploeg?
Maandelijks vergadert JONGCD&V in de Volksmacht:
interesse om eens een vergadering bij te wonen?
Neem dan contact op met onze voorzitter Tim Paesen:
timpaesen@hotmail.com
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Provil en Provilion bouwen duurzaam

Gedeputeerde Frank Smeets en
provincieraadslid Bob Nijs

Provil is sinds jaar en dag een vaste waarde in het Lommelse onderwijs. Vele jongeren kregen er hun opleiding
en trokken nadien succesvol naar de arbeidsmarkt.
Het provinciebestuur wil dit zo houden en investeert in
een nieuwe bouwhal voor het Provil en een volledige
nieuwbouw voor de opleidingsvorm 4 van het Provilion.
Deze opleiding voor jongeren met
autismespectrumstoornis is uniek.
Momenteel volgen er een 70-tal
leerlingen les, ondergebracht in
het oude ziekenhuis. “Deze leer-

lingen krijgen zo de kans om een
diploma secundair onderwijs te
halen,” vertelt gedeputeerde Frank
Smeets. De school wil deze leerlingen voorbereiden op herintegratie

Met JONGCD&V de pot op!

JONGCD&V (Bob Nijs, Kristien Fonteyn
en Tim Paesen) steunt de actie van
Music for Life door het verkopen van
toiletpapier.

Traditioneel staat de actie Music for Life in het teken
van een stille ramp waarvoor fondsen ingezameld worden. Dit jaar gaan opbrengsten van de Studio Brusselactie naar de Rode-Kruisprogramma’s voor hygiënepromotie en het toegankelijk maken van veilig drinkwater.
Ook JONGCD&V Lommel droeg haar steentje bij en verkocht toiletpapier
voor het goede doel. Pakken toiletpapier zijn nog altijd verkrijgbaar
via timpaesen@hotmail.com
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Op de terreinen van Provil zijn ook
de werken gestart voor de bouw van
een nieuwe bouwhal. Dat wordt
een praktijklokaal voor de 123
leerlingen in de opleiding bouw. “De
ruwbouw wordt geplaatst door een
bouwfirma. De binneninrichting gebeurt door de leerlingen zelf,” aldus
provincieraadslid Bob Nijs. Als alles
vlot verloopt, is de hal klaar in april
2012. De totale kostprijs bedraagt
1,1 miljoen euro.

JONGCD&V
blijft ijveren voor
een toegankelijk
handelscentrum
en echte
openbare
toiletten
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in het gewoon secundair onderwijs
indien mogelijk, en op het hoger
onderwijs en de integratie in het
gewone leven. De leerlingen kunnen
bij de start van het schooljaar 2014
in hun nieuwe school intrekken. De
kostprijs van de bouw bedraagt 2,7
miljoen euro. Het leerlingenaantal
kan dan ook groeien tot 108.

