iedereen inbegrepen

lommel.cdenv.be
Informatieblad CD&V - Jaargang 11 - juni - Juli 2012

Een warme opvang voor elke
zorgbehoevende oudere

OCMW-raadsleden Linda Berkmans, Ivo Schoofs en Heidi Van Hooff

Op 8 juni opende Jo Vandeurzen,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het nieuwe
woon- en zorgcentrum Kapittelhof
met 20 serviceflats, dagopvang, 77
plaatsen in het rusthuis en 3 plaatsen voor kortverblijf. De OCMWfractie heeft actief meegewerkt
aan het kwalitatief uitbouwen van
het woon-zorgcentrum en zal ook
nauwgezet de renovatie van het
oude rusthuis Hoevezavel opvolgen. Het openen van bijkomende
woon-en zorgcentra alleen is niet
voldoende om iedere zorgbehoevende bejaarde te ondersteunen.

De Soeverein is niet meer, leve de Soeverein!
Lommel plande in de jaren ‘80
een nieuwe sporthal. Maar een
nieuw stadsbestuur doekte
de plannen op en bouwde de
‘multifunctionele topevenementenhal de Soeverein’. Op
vraag van CD&V kwam er in
2009 een doorlichting van de
Soeverein. De conclusie was
dat sport én evenementen in
één hal niet kunnen maar ook
dat de Soeverein niet voldoende ingericht is als evenementenhal. Waarmee het studiebureau zegt wat iedereen al

lang wist: de Soeverein is een
mooi monument, maar geen
multifunctionele tophal. Zo
kreeg Lommel in april, enkele
decennia later, een nieuwe
sporthal, langs de Soeverein.
De toekomst van de Soeverein
zelf (omgedoopt tot ‘Arena de
Soeverein’) blijft een vraagteken. In 2009 vroeg CD&V een
nieuwe studie, zonder taboe
en met open vizier. Het is hoog
tijd voor die studie, want de
afgelopen drie jaren bleven
moeilijk en de arena kost te

veel om niet te blijven nadenken over haar bestemming.
Jan Bouly
Fractieleider CD&V Lommel

Meer aandacht voor dementerenden,
ook in Lommel
65% van de dementerende ouderen woont thuis, al dan niet omringd door familie en vrienden. Dit aantal zal in de toekomst nog
stijgen omdat mensen steeds ouder worden en de geneeskunde
evolueert.
Ook Lommel kan meer doen zodat
dementerende ouderen deel uit maken
van de samenleving. Uitbreiding van de
professionele zorgsector zal onvoldoende zijn om mensen met dementie in
ons midden te houden. In overleg met
ouderen, mantel- en thuiszorgers, maar
ook samen met woon- en zorgcentra en
ziekenhuizen, kunnen we werk maken
van zorg op maat. Een gespecialiseerd
thuiszorgteam kan mantelzorgers beter
ondersteunen. Dementerenden moeten
vooral gewoon kunnen deelnemen aan
het sociale leven. Hier kan een lokaal
bestuur meer initiatieven nemen. Onze

OCMW-raadsleden zetten zich graag in
om van Lommel een dementievriendelijke gemeente te maken.

OCMW –raadslid Heidi Van Hooff: “ Samen moeten we werken aan een dementievriendelijke stad: een stad waar mensen met dementie bejegend worden met het respect en
de warme aandacht die ze verdienen!”

Stadsbestuur houdt vast aan gratis
grondafstand bij bouwaanvragen
Het stadsbestuur koppelt de afgifte van
bouwvergunningen nog altijd aan gratis

grondafstand. Wie niet plooit, krijgt nu
slechts een voorwaardelijke vergunning.

Kattenbos
inbegrepen

Brigitte Geboers
Huisvrouw en
enthousiaste vrijwilligster
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De burgemeester blijft de betrokkene,
zelfs nadat hij gebouwd heeft, via brieven herinneren aan het feit dat hij maar
een voorwaardelijke vergunning heeft.
Het systematisch afdwingen van gratis
grondafstand bij bouwaanvragen is
onwettig en onbillijk. Vijf jaar geleden
al kondigde het stadsbestuur nieuwe en
duidelijke spelregels aan en de bevoegde schepen beloofde in 2009 dat zij
ondertussen geen gratis grondafstand
meer zou eisen bij het afleveren van een
bouwvergunning. Maar alles blijft dus
bij het oude.
Zo morst het stadsbestuur met het
vertrouwen van haar inwoners, op een
ogenblik dat Lommel inzake ruimtelijke
ordening en mobiliteit (denk maar aan
de Stadslaan) voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis staat.

JONGCD&V snelst
groeiende jongerenafdeling
Nu al staat vast dat liefst acht kandidaten van 30 jaar of jonger zich voor
CD&V willen presenteren aan de kiezer
in oktober. De twee jongsten zijn
Veerle Bergmans (21 jaar, Centrum) en
Inne Maggen (23 jaar, Barrier). Ook
Loes Theuwissen (26 jaar, Centrum) en
Dieter Flament (25 jaar, Heide-Heuvel)
en Jan Willekens, kolonie) maken hun

Den Horst
inbegrepen

debuut. De beide benjamin-gemeenteraadsleden voor CD&V, Kristien
Fonteyn (Werkplaatsen, 26 jaar) en
Tim Paesen zelf (Barrier, 30 jaar) zijn
opnieuw kandidaat. Ten slotte zal ook
Bob Nijs (Centrum, 30 jaar) zich opnieuw presenteren aan de kiezer.

Dirk Vanderhoydonks
Maatschappelijk werker

Bestuur JONGCD&V vlnr: Dieter Flament, Loes Theuwissen, Inne Maggen, Bob Nijs,
Kristien Fonteyn, Tim Paesen en Tim Van Werde

Stevensvennen
inbegrepen

Miet Mannaerts,
Kunsthistorica/lerares

An Vrancken
Lerares

Kerkhoven
inbegrepen
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Tegen 2017 zal Lommel er 617 nieuwe gezinnen bij krijgen, zo blijkt
uit het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. Daarnaast stijgt in Lommel het aantal alleenstaanden sneller dan in andere gemeenten.
Voor CD&V is het een uitdaging om een eigen woning voor iedereen mogelijk te maken, ook voor gezinnen met een kleiner budget.
Wonen betaalbaar maken door een
erfpacht te nemen op een bouwgrond,
is voor heel wat gezinnen een haalbare
oplossing.
Hoe zit het in elkaar?
Je betaalt jaarlijks een vergoeding van
3% van de waarde van het perceel.
Intussen kan je je beschikbaar budget
aanwenden voor de bouw van je huis.

Je hebt het recht om op het door jou
gewenste tijdstip het perceel aan te kopen tegen de geïndexeerde waarde.
De grond is ondertussen wel iets duurder geworden, maar je hebt al een tijdje
je huis afbetaald en je krijgt een korting
op de prijs van het perceel ter waarde
van de helft van de jaarlijkse vergoedingen die al betaald zijn.
Nancy Bleys, Inne Maggen,
Kristien Fonteyn en Kristine Leeman
steken de handen uit de mouwen.

Lommelse
ondernemers
inbegrepen
CD&V Lommel organiseerde
een gespreksavond voor ondernemers in het Kristalpark.
Gastspreker, nationaal voorzitter
CD&V Wouter Beke, toonde met
sprekende cijfers aan hoe België in vergelijking met andere Europese landen
mooie resultaten voorlegt en relatief
gespaard blijft in de crisis. ‘Maar, toch
belangrijk blijft het wegwerken van
onze loonkostenhandicap, innovatie, een dynamische arbeidsmarkt en
ondersteuning door de overheid’, aldus
Wouter Beke. Hij waarschuwde ook
voor een onverstandige federalisering:
sommigen zouden gewoon zoveel mogelijk willen splitsen. Terwijl responsabilisering op federaal niveau (bv inzake
werkloosheid) ook voor Vlaanderen
belangrijk is.

CD&V-voorzitter Wouter Beke in gesprek
met de Lommelse ondernemers.

Limburg
inbegrepen

Bob Nijs
Zelfstandige/onderwijzer
Nancy Bleys
Raadgever Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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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 m.u.v. juli en
augustus.
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Betaalbaar bouwen via erfpacht

