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Kerkstraat
weer open
Hiep Hiep Hoera. De SP.A –
VLD meerderheid is tot inkeer
gekomen. Na aanhoudende druk
van de oppositie, de handelaars
en de bewoners van de stadslaan
mogen de buspaaltjes (tijdelijk)
naar beneden. Al te vaak wordt
de economische crisis gebruikt
als excuustruus voor een slecht
beleid. De handelaars doen ook
een mooie inspanning en organiseren vele “funky saturday’s”,
mooi meegenomen in een verkiezingsjaar. Kortom, een goede
deal lijkt het wel. Alleen wordt
de verkeerssituatie er niet duidelijker op en de bewoners van de
stadslaan blijven op hun honger.
Maatregelen om het handelscentrum structureel te versterken
blijven uit. Hoe het stadsbestuur
handelaars wil stimuleren om
een zaak te beginnen in het centrum, waar de huren niet goedkoop zijn, is niet duidelijk. Ook
de relatie met de Singel is niet
duidelijk. De haat-liefde verhouding met Vatana bewijst dat de
SP.A – VLD-meerderheid geen
visie heeft.

Nancy Bleys
Gemeenteraadslid CD&V
Lommel

CD&V-lijsttrekker Jan Bouly:
‘Vertrouwen herstellen’
Op 14 oktober kiest Lommel een nieuwe gemeenteraad en
daaruit volgend een nieuw schepencollege. Voor CD&V-lijsttrekker Jan Bouly moet het nieuwe stadsbestuur het vertrouwen herwinnen van de bevolking. Alleen samen met de
inwoners van Lommel kan onze stad een stap vooruit zetten.
Een interview, hier op pagina 4!

Jan Bouly, lijsttrekker CD&V

Spreekuur kabinet Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
Elke 3de zaterdag van de maand van 10 uur tot 12 uur in de Volksmacht
(behalve in juli en augustus).

CD&V-lijsttrekker Jan Bouly:
‘Vertrouwen herstellen’
leefbare woonomgeving is
een bezorgdheid
van ons allemaal.
De afgelopen jaren
hebben veel Lommelaars dat laten horen
en zien. Wie daaraan als
burgemeester voorbijgaat,
onderschat de positieve impact van een inspraakbeleid
op mensenmaat.

We bezochten Jan Bouly
op de plaats waar hij
woont en werkt, met zicht
op de gouden krul van het
cultuurcentrum De Adelberg en vlakbij het Huis
van de Stad.

oud-schepenen werd halverwege teruggeroepen om de meubels
te redden. Zelfs de stadsdiensten
kregen te kampen met personeelsproblemen. Het zou me verbazen
als die bestuurlijke onrust geen
sporen nalaat in oktober.

- Jan, in oktober ben je opnieuw lijsttrekker voor de
CD&V-lijst. Toch weer een
uitdaging?

- Het schepencollege trok
ook niet altijd aan hetzelfde
zeel?

Jan: Absoluut, elke gemeenteraadsverkiezing heeft een aparte
geschiedenis en brengt verrassingen. Verkiezingen voor de
gemeenteraad blijven ook één
van de laatste hoogmissen van de
democratie. Iedereen leeft mee en
supportert wel voor iemand.
- Welke verrassing verwacht
je deze keer?

Jan: Er lagen de afgelopen 6
jaren heel wat moeilijke dossiers
op tafel. Ik denk aan de modernisering van het centrum, de
gewijzigde verkeerssituatie, de
vernieuwing van het sportpark en
de zoektocht naar een bestemming
voor De Soeverein. Dit alles werd
doorkruist door wisselingen in de
samenstelling en bevoegdheden
in het schepencollege. Een aantal
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Jan: Dat is zo. Begin dit jaar maakten we voor de eerste keer in de
geschiedenis mee dat coalitiepartners via de pers met elkaar praatten. Goed besturen kan alleen met
een hechte ploeg. De wispelturigheid van de voorbije jaren maakt
dat ook het leiderschap van onze
stad op het spel staat in de volgende verkiezingen.
- Mag ik aannemen dat ‘vernieuwing’ een belangrijk
beleidsitem wordt?

Jan: Lommel heeft sinds de komst
van Centerparcs in 1991 een
hele sprong gemaakt en dat is de
verdienste van iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Maar de
burgemeester ging voorbij aan de
groeipijnen van een dorp dat in
snelvaart uitgroeide tot een stad.
Expansie is belangrijk, maar een

- Een nieuw bestuur dus met
CD&V?

Jan: Misschien is het onbescheiden, maar ik denk dat de bevolking weet dat de huidige CD&Vgeneratie veel ervaring heeft, het
beleid altijd nauwgezet op de voet
volgde en dikwijls een juiste kijk
had op beleidsbeslissingen. Wij
hebben steeds de vinger aan de
pols van de Lommelaar gehouden. Denk aan het verkeer, de
ontwikkeling van het centrum en
het woonbeleid. Wij staan klaar
om verantwoordelijkheid op te
nemen, maar besturen wil ook
zeggen ‘luisteren naar wat er leeft’.
- Hoe staat het met de lijstvorming?

Jan: Die is bijna rond. Het wordt
een sterke lijst met een mix van
ervaring, kennis en vernieuwing.
We doen er alles aan om een team
te vormen dat samenwerkt voor
Lommel. We leverden ook een bijzondere inspanning om opnieuw
een link te krijgen met Brussel.
Nancy Bleys is nu al een paar jaar
raadgever op het kabinet van de
belangrijkste Limburgse minister,
CD&V-boegbeeld Jo Vandeurzen. CD&V Lommel weegt nu
ook in Brussel.
- Veel succes in oktober!

Festival dan toch niet in natuurgebied
Het Daydreamfestival dat gepland is op 14 april gaat dan
toch niet door in het kwetsbare natuurgebied van de
Meijssenberg (Kattenbos), maar op de reservatiestrook
van de N746 in de John Cockerillstraat (industriegebied).
Daarmee krijgt het festival een geschikte locatie nadat
CD&V de zaak aankaartte op de gemeenteraad.
In november verschenen er flyers i.v.m.
het festival met als locatie het kwetsbare natuurgebied “Meijssenberg”,
ter hoogte van het station te LommelKattenbos. De “Meijssenberg” huisvest
verscheidene kwetsbare en bedreigde
vogel- en keversoorten, zeldzame en
zelfs met uitsterven bedreigde vlinders, libellen, vliegen en muggen. Voor
CD&V was het al vlug duidelijk dat de
organisatie van het festival in Lommel
in het gedrang kwam omdat de locatie
niet geschikt was, maar ook omdat de
organisatie van het festival op kattenbos
onvoldoende was onderzocht door
het stadsbestuur. Vandaar dat er van
alle kanten weerstand kwam. CD&V
drong er dan ook op aan dat snel een
andere locatie werd gezocht en wees
erop dat Lommel diverse locaties heeft
op het industrieterrein die in aanmer-

king komen en zelfs beschikt over een
volledig uitgerust festivalterrein op het
Kristalpark. Even leek het erop dat het

festival zou verhuizen naar het crossterrein, maar uiteindelijk is het dan het
industriegebied en de reservatiestrook
van de N746 in de John Cockerillstraat
geworden. CD&V wenst de organisatoren veel succes en de jongeren
een spetterend festival, maar blijft van
oordeel dat een festival met bovenlokale
allure thuishoort op de festivalweide in
het Kristalpark.

Gemeenteraadsleden Staf Nijs en Jaak Theuws

125.000 Euro geruisloos naar de Motorcross der Naties
Op 30 september vindt in Lommel de
Motorcross der Naties plaats. CD&V
ontdekte dat de organisator rekent op
125.000 euro subsidies van de stad Lommel. Op de gemeenteraad van december
beweerden de bevoegde schepenen van
niets te weten. Een maand later erkende
de burgemeester dat de subsidie al lang
was toegezegd, maar hij moest beken-

nen dat voor deze subsidie geen geld
was voorzien. Wel was er 40.000 euro
voorzien voor de GP Motorcross 2012,
hoewel al lang geweten is dat die in 2012
niet plaatsvindt.
Bij zoveel verwarring vroeg CD&V zich
af of het stadsbestuur zich niet heeft
laten rollen. Lommel is praktisch de
enige stad die investeerde in een erkend

motorcircuit. Dus, waarom moet Lommel dan nog een fabelachtig bedrag
betalen voor de organisatie van een motorcrosswedstrijd? Als het om internationale cross gaat leiden immers alle wegen
bijna automatisch naar Lommel. Nu gaat
er dus 125.000 euro naar de Kroatische
Ecclestone van de motorcross. Blijkbaar
mocht niemand dit weten.

Vlaams Minister Jo Vandeurzen
‘klopt aan’ bij de Lommelse scholen
Op initiatief van CD&V Lommel stelde Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op vrijdag 10 februari in de provinciale school
PROVIL de website www.noknok.be voor aan de directies van het lager en secundair onderwijs van Lommel. De website is een online-tool die jongeren tussen
12 en 16 jaar kan helpen om mentaal sterker in het leven te staan.  De website is
een uitvoering van het Vlaams actieplan suïcidepreventie en het jeugdbeleidsplan.
Op de website vinden jongeren tips over pesten, moeilijkheden op school, vrienden maken en kunnen ze hun verhaal delen met andere jongeren.

Provincieraadslid Bob Nijs, minister
Jo Vandeurzen en gemeenteraadslid
Nancy Bleys
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Uit een brief van de burgemeester van Lommel blijkt dat
hij de komst van Vatana naar Overpelt als een bedreiging
ziet voor de Lommelse handelaars. Voor diezelfde Vatana
werd zes jaar geleden de rode loper uitgerold in Lommel.
Toch wel een spectaculaire bocht.
De (aangetekende) brief waar het om
gaat dateert van juli 2011 en is gericht
aan het Nationaal Sociaal-Economisch
Comité voor de Distributie (kortweg het
Comité). In die brief klaagt de burgemeester van Lommel dat het Vatanadossier Overpelt geen rekening houdt
met de handelszaken in het centrum en
aan de Singel in Lommel. Hij wijst op de
concurrentie in de sector van speelgoed,
reis- en kampeerbenodigdheden, sport
en kleding en uit zijn bezorgdheid gezien ‘de grote invloed van een Vatanawinkel in de nabije regio’. De burgemees-

ter verguist dus wat zijn voorganger ooit
aanbad. Die gaf in zijn allerlaatste schepencollege op de valreep een vergunning aan een Vatanawinkel van 4.600 m2
tegenover de Kroon. Het stadsbestuur
ging daarmee regelrecht in tegen het advies van datzelfde Comité. Volgens het
Comité bracht de Vatana in Lommel ‘de
commerciële leefbaarheid van velen in
het gedrang’. Het Comité wees ook op
problemen van mobiliteit. Zes jaar later
staat hetzelfde stadsbestuur bij hetzelfde
Comité aan de klaagmuur omwille van
de Vatana in Overpelt.

Werk mee aan
de toekomst
van onze
gemeente
Heeft u een vraag over
het gemeentebeleid of
de CD&V-werking in onze
gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter
kan? Aarzel niet en neem
contact op met ons!
Uw lokale contactpersonen
Nancy Bleys
(nancy.bleys@.vlaanderen.be)
Jan Bouly (jan.bouly@scarlet.be)
www.lommel.cdenv.be
Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

De vergunde vestigingsplaats voor Vatana in Lommel

Jong geleerd…
Stuur ons een
geboortekaartje
& je krijgt een
super-slabbetje
CD&V geeft aan alle pasgeborenen graag
een ‘Samen is Super’-slabbetje cadeau.
Wil je er ook eentje?
Stuur dan een geboortekaartje naar :
CD&V | Jong Geleerd
Wetstraat 89
1040 Brussel
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Stadsbestuur Lommel nu
plots tegen Vatana

