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iedereen inbegrepen

Meeuwen-Gruitrode, 
gemeente in volle beweging!

Dat we met het gemeentebestuur 
van CD&V Meeuwen-Gruitrode 
zeker niet stilzitten, ervaart u 
wellicht elke dag opnieuw. Onze 
mooie gemeente blijft immers 
volop in beweging, overal wordt 
druk gewerkt om de leefbaarheid 
en levenskwaliteit te versterken 
en te verbeteren. 

Lees het hier, op pagina 4!
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Neerglabbeek

“De stookruimte in Zaal Elckerlyc 
in Neerglabbeek wordt gereno-
veerd,” zegt Koen Geusens, schepen 
van Onderhoud Gebouwen. 

“De twee bestaande verwarmingske-
tels in Zaal Elckerlyc zullen vervan-
gen worden door een energiezuinige 
gasketel met de daarbij noodzake-
lijke aanpassingen van leidingen, 
mengkranen, pompen, … en de 
sturing om een eenvoudige, goed-
werkende en energiezuinige instal-
latie te verkrijgen.”

Ook de plannen voor de fietspa-
den van Gruitrode door Neerglab-
beek tot in Opoeteren en een stuk 
fietspaden op de weg naar Opitter 
krijgen steeds meer vorm.

De Wijshagerkiezel heeft ondertus-
sen een prachtige gedaanteverwis-
seling ondergaan en voor de ver-
keersveiligheid hebben we de grote 
bomen langs deze weg eindelijk 
kunnen kappen. We hebben daar als 
CD&V Meeuwen-Gruitrode alvast 

veel positieve reacties over 
mogen ontvangen.

Nog in Wijshagen werd, samen 
met de Kelten, het toeristisch 

seizoen geopend in ons prachtig 
archeologisch park. “De grote be-

langstelling wijst erop dat de Meeu-
wen-Gruitrodenaren, maar ook 
mensen van buiten onze gemeente, 
hun weg gevonden hebben naar 
deze toeristische trekpleister van 
formaat,” aldus Johan Bongaerts, 
schepen van Toerisme.

Wijshagen

Wie regelmatig in Gruitrode pas-
seert, weet het wel. We zijn mo-
menteel volop bezig met de aanleg 
van de fietspaden langs de Weg 
naar As. Het geduld van diegenen 
die dagelijks moeten omrijden zal 

nog tot in november op de proef  
gesteld worden, maar wanneer deze 
werken voltooid zullen zijn, zal de 
verkeersveiligheid langs en op deze 
weg enorm verbeterd zijn. En dat 
is uiteraard de bedoeling! Ook het 

Eikelenbos werd onlangs volledig 
opgefrist. Dankzij nieuwe wandel-
paden en de heraanleg van park en 
bos vormt het nu een aangenaam 
rustpunt waar tegelijkertijd ook naar 
hartenlust geravot kan worden!

Gruitrode
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In Meeuwen zien we het cen-
trum van dag tot dag veranderen. 
De werken aan de bouw van ons 
nieuw administratief  centrum voor 
OCMW én gemeente zijn gestart. 
Het pleintje voor het rustoord krijgt 
definitief  vorm en bij onze nieuwe 
kinderopvang, de Pagadder, worden 
de laatste loodjes gelegd.

Nog in de Kloosterstraat wordt de 
huidige fietsenstalling vervangen. 
Koen Geusens, schepen van open-
bare werken geeft tekst en uitleg: 
“Er worden vier nieuwe fietsen-
rekken geplaatst waar in totaal 48 
fietsen gestald kunnen worden. De 
nieuwe fietsenoverkapping wordt 
centraal tegenover ’t Heem, de 
nieuwe kinderopvang Pagadder en 
de basis- en lagere school van Klim-
op geplaatst.”  

De nieuwe fietsenrekken zullen 
eveneens gebruikt kunnen worden 
als fietsenstalling voor ‘t Heem en 
andere publieke functies in de om-

geving. CD&V Meeuwen-Gruitrode 
denkt daarbij o.a. aan nieuwe spor-
tieve mogelijkheden voor de senio-
ren binnen de gemeente.

“In de toekomst wordt er een zit-o-
meter geïnstalleerd op de parking, 
een bewegingsparcours waar oude-
ren en personen met een beperking 
gebruik van kunnen maken. Daar-
naast zal ook de demoplaats voor de 
compostmeesters, het compostpunt, 
ingericht worden. Hier zullen de 
compostmeesters onze inwoners 
raad kunnen geven over alles wat 
met composteren te maken heeft,” 
zo besluit Koen Geusens. 

Ook de kleedkamers in de sporthal 
worden weldra gerenoveerd. “Het 
gemeentelijk sportcentrum kent 
een zeer hoge bezettingsgraad. Dit 
wil ook zeggen dat meerdere clubs 
er gelijktijdig diverse disciplines 
beoefenen. In indoor 1, ook wel in 
de volksmond de ‘oude’ sporthal ge-
noemd, is er per twee kleedkamers 
slechts één doucheruimte. Na 23 
jaar is deze ‘natte cel’ aan renovatie 
toe. De doucheruimte wordt nu op-
gesplitst, waardoor elke kleedkamer 
over eigen douches zal beschikken. 
Hierdoor wordt het comfort voor 
de sporters verhoogd,” zegt Kurt 
Plessers, schepen van Sport. 

De werkzaamheden nemen een 
twintigtal werkdagen in beslag en 
worden tijdens de sluitingsperiode 
van het sportcentrum uitgevoerd 
om de hinder voor de sporters tot 
een minimum te beperken. 

Ellikom

In Ellikom wordt gewerkt aan de 
aanleg van het pleintje in het cen-
trum en leeft men uiteraard toe naar 
het Oud Limburgs Schuttersfeest 
dat alsmaar dichterbij komt (1 juli 
2012).

“Al bijna 1000 vrijwilligers (!) uit 
onze gemeente hebben zich gemeld 
om mee te helpen en dit evenement 
te doen slagen. 

Daar kan je als inwoner van Meeu-
wen-Gruitrode alleen maar trots 
op zijn,” zegt burgemeester Lode 
Ceyssens.

Ondertussen werd het officiële 
OLS-lied voorgesteld door gelegen-
heidszanger Jo van Mieve. 

‘Fiêst In Ellikom’ zal ook te horen 
zijn op de Schlagerparade die het 
OLS op vrijdag 29 juni voorafgaat. 
O.a. Willy Sommers, Laura Lynn, 
Lindsay, Salim Seghers, Matthias 
Lens én het charmante trio De Ro-
meo’s passeren die avond de revue 
voor een ongetwijfeld spetterende 
Schlagershow. 

Meeuwen
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Lydie: Ik was al vroeg actief  in het 
verenigingsleven. Vanuit dat engage-
ment ben ik ook gevraagd om in de 
politiek te stappen. Ik voelde mij door 
veel mensen gesteund, vandaar dat ik 
me geëngageerd heb om voor hen op 
te komen. 

Koen: Het leek me boeiend om mee 
in te staan voor de verdere ontwikke-
ling van onze gemeente. Ik sta ook niet 
graag aan de zijlijn, al had ik niet ver-
wacht om meteen schepen te worden. 
Die mogelijkheid maakte het alleen 
maar boeiender! 

- Wat spreekt je aan in CD&V 
Meeuwen-Gruitrode?
Lydie: CD&V is een gezinspartij. Ik 
hou van de stijl van overleg en com-
promissen. Bij beslissingen worden 
altijd meerdere mensen betrokken, zo 
kunnen we betere besluiten nemen.

Koen: Er is inderdaad plaats voor een 
open discussie, waarin ieder zijn ideeën 
naar voren kan brengen. En dat is be-
langrijk, want wij zijn een dynamische 

ploeg met mensen die allemaal jong 
van geest zijn.

- Ben je nog altijd graag sche-
pen van Meeuwen-Gruitrode?
Koen: Uiteraard, zo niet zou ik er 
onmiddellijk mee stoppen. Zeker in 
mijn domein van openbare werken 
geeft het voldoening om de inwoners 
met concrete problemen te helpen en 
dat proberen we in de mate van het 
mogelijke te doen.

Lydie: Ik ben in 2001 gestart en wist 
toen niet wat ik ervan kon verwachten, 
maar ik doe het héél graag. Ik heb in al 
die jaren veel contacten gelegd en vind 
het nog elke dag erg boeiend. Voor 
mij is er niets mooiers dan mee met de 
mensen helpen zoeken naar mogelijke 
oplossingen voor hun problemen!

- Politiek is natuurlijk geen 9 to 
5 job. Waar begint en eindigt 
het?
Koen: Goede afspraken en een goed 
agendabeheer zijn erg belangrijk. 
Overdag probeer ik, in combinatie met 
mijn werk, alle dossiers op te volgen. ’s 
Avonds vinden de meeste vergaderin-
gen plaats en in het weekend maak ik 
ruimte voor recepties en evenementen.

Lydie: Het is een job waarin men ver-
wacht dat je altijd bereikbaar bent. Je 
partner en kinderen moeten dus zeker 
achter je keuze staan, want met politiek 

ben je continu bezig. Vaak gebeuren 
er ook onverwachte zaken, iets wat ik 
gelukkig al kende van toen ik nog als 
zelfstandige actief  was.

- Binnen een schepencollege 
heeft in principe ieder zijn ei-
gen bevoegdheid, maar uiter-
aard overlappen ook heel wat 
zaken elkaar. Hoe verloopt die 
samenwerking?
Lydie: Prima! Goed overleg is hier 
het belangrijkste. Enerzijds een goede 
motivatie voor je eigen bevoegdheden, 
anderzijds een kritische benadering van 
mensen die er iets verder van af  staan. 
En daar slagen we als schepencollege 
zeer goed in.

Koen: Natuurlijk zijn er regelmatig 
verschillende visies op problemen of  
uitdagingen, maar die worden altijd 
uitgebreid bediscussieerd met respect 
voor ieders mening, waardoor we tot 
een standpunt kunnen komen dat door 
iedereen gedragen wordt.

- Een politicus staat graag dicht 
bij de bevolking. Heb je de 
indruk dat de inwoners je vol-
doende kennen?
Lydie: Ik heb in die 12 jaren vele 
inwoners van onze gemeente leren 
kennen, vooral als schepen van cul-
tuur. Natuurlijk kom je vaak dezelfde 
mensen tegen, maar ik probeer toch bij 
elke bijeenkomst ook nieuwe mensen 
te leren kennen, zo blijft het boeiend.

Koen: Je bekendheid bij de inwoners 
is iets dat zich langzaam opbouwt en 
waaraan je moet werken. Als schepen 
vind ik het mijn plicht om veel onder 
de mensen te komen op allerlei activi-
teiten. Door mijn job heb ik dagelijks 
al veel contact met de mensen uit de 
gemeente, dus dat is uiteraard een 
voordeel. 
Toch is het verbazend hoeveel nieuwe 
mensen je leert kennen door politiek 
actief  te zijn!

Interview
Lydie Jacobs & Koen Geusens

Het is niet altijd een voor de hand liggende keuze. 
Waarom ga je in de politiek? Wij stelden de vraag aan 
Lydie Jacobs en Koen Geusens.


