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In zorg- en hulpverlening 
wordt personeel vaak ge-
confronteerd met complexe 
vragen en al dan niet realis-
tische verwachtingen. Voor 
veel vragen en verwachtin-
gen bestaan geen pasklare 
oplossingen. 

Maatschappelijk assistenten, verple-
gers,  bejaardenverzorgers en omkade-
rend personeel  hebben meer dan eens 
het gevoel van met lege handen te 
staan, van niet aan gestelde verwach-
tingen te kunnen voldoen.

Het is belangrijk dat personeel zich 
geruggensteund weet door een ‘be-
trokken’ beleid. Een beleid dat  hun 
zorgen herkent en erkent. 
Bekwaam en gemotiveerd personeel is 

de motor van een efficiënte zorg- en 
hulpverlening. Waardering en steun 
van het beleid is de  brandstof  die 
die motor aandrijft. En zo’n motor 
verbruikt wel wat. Het beleid moet 
daarom in voldoende brandstof  voor-
zien en moet er niet te spaarzaam op 
zijn. Op die manier sputtert de motor 
niet.
Willen wij als Looise CD&V een 
bijdrage leveren aan de uitbouw van 
een goede zorg- en hulpverlening  dan 
zal onze aandacht, naast de cliënt, in 
belangrijke mate ook moeten gaan 
naar een goed zorgbeleid voor het 
personeel. Personeel dat uiteindelijk 
het beleid op het terrein moet waar-
maken. Zorg en hulp waarbij mensen 
zich goed voelen is die zorg waarbij 
tegelijkertijd ook  verzorgenden, hulp-
verleners, omkaderend personeel en 

beleidsverantwoordelijken zich goed 
voelen. 
We beseffen goed dat voor welke 
vorm van personeelsbeleid je ook kiest 
er keuzes moeten gemaakt worden. 
Tussen droom en daad staan inder-
daad wetten in de weg en financiële 
realiteiten.  
Voor ons  OCMW-beleid  zal hoe dan 
ook een realistisch maar vooral ‘be-
trokken’ personeelsbeleid een eerste 
uitgangspunt zijn. Want hulp- en 
zorgverlening moet iedere dag door 
mensen gebeuren. En die mensen, hoe 
professioneel en goedgeschoold ze 
ook zijn, hebben behalve een goede 
verloning en een duidelijk werkkader 
evengoed nood aan appreciatie en een 
stevige schouderklop.    

Louis Alaerts

Help…! Ik werk in de zorg
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Politiek betekent: 
Zorg voor gemeenschap!

Politicus ben je niet alleen 
op het gemeentehuis of 
tijdens een gemeenteraad 
maar moet je tonen in alles 
wat je doet: in je job, op 
straat, in de verenigingen,…

Op de gemeenteraad kom ik vaak 
tussen op vlak van  milieu en vereni-
gingsleven.  Ik wil er mee voor zor-
gen dat toekomstige generaties niet 
belast worden met onze manier van 
leven. Daarom heb ik het gemeente-
bestuur meermaals aangespoord de 

eigen gebouwen te isoleren, zon-
nepanelen te plaatsen en ondersteu-
nende maatregelen te nemen zoals 
subsidies voor mensen die hun huis 
laten isoleren. 
Het is echter niet voldoende om er 
tijdens de gemeenteraad mooi over 
te praten.  Indien men van iets over-
tuigd is, probeert men zijn doel ook 
via andere kanalen te bereiken. We 
hebben daarom o.a. voor verschil-
lende verenigingen informatieavon-
den gegeven en “samen” aankopen 
georganiseerd van isolatie en… ook 

van kippen.  Ook ikzelf  geniet van 
de eitjes die mijn kippen leggen. Het 
zijn allemaal activiteiten die goed 
zijn voor de eigen portefeuille maar 
ook voor het milieu.
Ook  het verenigingsleven moet je 
als politicus van binnen uit ‘meema-
ken’om het echte belang ervan in 
te zien. Het verenigingsleven is het 
cement van onze Looise samenle-
ving en moet daarom ten allen tijde 
gesteund worden.

Joris Billen

Politiek betekent: 
Doordachte ruimtelijke ordening!

Als politieke partij moeten 
ook wij keuzes maken en 
dit kunnen we vooral doen 
door ons voldoende te in-
formeren en zeker te  luis-
teren naar onze inwoners. 
Maar ook naar de afgevaar-
digden van de industrie en 
milieuorganisaties. 

Daarom organiseerde ik een info-
avond voor onze leden i.v.m. de 

problematiek rond de N 73.
Een beslissing nemen zonder reke-
ning te houden met alle argumen-
ten is niet alleen niet democratisch 
maar ook niet realistisch. Wij willen 
als CD&V goede maar ook stevig 
onderbouwde keuzes maken.

Tijdens de laatste gemeenteraad 
heb ik het voorstel gedaan om het 
voetpad dat de gemeente wil aanleg-
gen langs de Russelenberg vanaf  

het Koninklijk Atheneum richting 
centrum, om dàt voetpad ook door 
trekken naar de nieuwe woonwijk 
“Stemberg”. Zodat die nieuwe be-
woners hun kinderen veilig naar het 
centrum kunnen brengen.

We blijven aandringen dat men (ook 
hier) de veiligheid garandeert voor 
elke inwoner van Tessenderlo.

Alies Smeets

Politiek betekent: 
Aandacht voor zorg!

‘Zorg waarbij mensen zich goed 
voelen, zowel de verzorgden als 
de zorgenden.’ Het is een be-
langrijk item in de bejaardenzorg. 
‘Goede zorg respecteert de waar-
digheid van degene die ontvangt 
en van degene die geeft’. Dit 
gegeven in een werkbare praktijk 
omzetten, is een uitdaging. Goed 
bemande, professionele zorg-
teams ondersteunt door betrok-
ken en geëngageerde vrijwilligers 
en dat alles gedragen vanuit een 

zorgzaam beleid, daar gaan we 
voor als CD&V.
Want steeds meer mensen leven 
vandaag steeds langer.  Zorg is 
dus meer dan ooit aan zet!

Gaby Camps

Doe mee!
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Vervanging!

Joeri Sannen vervangt vanaf  13 sep-
tember 2011 Christina Vermeulen in 
de raad van beheer en de algemene 
vergadering van het PWA-Tessen-
derlo.

Wist je dat…

… de firma Aquafin op de Lapsehei-
de in Engsbergen een waterzuivering-
station heeft gebouwd en een moer-
riool heeft aangelegd voor opvang 
van al de plaatselijke afvalwaters? De 
zandwegen vanaf   Steenovenstraat 
naar Heiveld en de Asdonkstraat 
werden voor het leggen van de 
rioleringsbuizen diep omgewoeld. 
De latere aanvulling en nivellering  
gebeurden niet overal op passende 
wijze want dikke keien maken het 
bewandelen moeilijk. Afdekken met 
een  zachte bovenlaag dolomiet en 
voldoende vast walsen, zouden van 
deze wegen geschikte wandelstraten 
maken. Nog een laatste dienst van 
Aquafin aan de vele wandelaars?
… door de Lijn kleine types schuil-
huisjes ter beschikking gesteld wor-
den van de gemeentebesturen tegen 
lage kostprijs? 
… dit een gepast aanbod is voor 
opstapplaatsen waar minder reizigers 
de bus nemen?
… wij wensen dat het gemeentebe-
stuur een aantal van die bushokjes 
aankoopt?
… meerdere wandelpaden door de 
afvoer van de ‘kaalkappingbomen’ 
volledig  onbegaanbaar werden gere-
den?
… de verantwoordelijken deze wan-
delwegen dringend dienen te herstel-
len? 

Miel Meeus

Zaterdag... Weekend... Maar nog 
niet voor mij, want na m’n ontbijt 
(wat ik onmisbaar vind) vertrek ik 
richting Tienen waar ik bij in een 
kledingszaak werk. Het belooft een 
drukke dag te worden want mo-
menteel loopt onze tweejaarlijkse 
oxfam actie. Deze houdt in dat 
klanten zakken met gedragen, maar 
nog bruikbare kleding kunnen bin-

nenbrengen. In ruil voor zo’n zak 
krijgen ze een aankoopcheque.
Vroeger heb ik heel wat jaren bij 
een ander bedrijf  (Philips) gewerkt. 
En nu sta ik dus sinds een vijftal 
jaar  in een kledingwinkel. Het is 
totaal anders werken. Het contact 
met de klanten is mijn  leven. Hen 
supercontent zien buitengaan geeft 
me een enorm goed gevoel en als 
je dan nog eens een extra “dank je 
wel voor de goede hulp” krijgt bij 
het verlaten van de winkel, is dat 
gewoon super!
Straks als ik thuiskom, zo tegen 
19.30u, snel een lunch toveren en 
dan nog wat strijken, want morgen 
vertrekt mijn studerende dochter 
weer voor een weekje naar Leuven.
En morgen? Dan is het weekend!

Myriam van Thienen 

Dagboek

Wilt u ook lid worden  van 
onze ploeg? Hebt u een 
mening en wilt u deze 
kwijt? Wilt u Tessenderlo 
ook op een positieve en 
constructieve manier mee 
vorm  geven?

Maandelijks gaan we  met elkaar in 
debat op open bestuursvergaderin-
gen. We organiseren  ontmoetings-
activiteiten. En infoavonden.
Onze geledingen (Vrouw & Maat-
schappij, JONGCD&V en de 
CD&V-senioren) dragen elk ook 
hun steentje bij om van onze 
werking een dynamische politieke 
werking te  maken.

Word lid en steun onze partij.

Neem engagement op  en werk sa-
men met ons aan een Loois verhaal.
U kan contact opnemen met onze 
mandatarissen of  via de voorzitter 
(Brecht Grieten – G: 0495  48 40 63 
– bgrieten@cdenv.be).
Tot  binnenkort!

Doe mee!
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Nieuws van Vrouw 
en Maatschappij

Wellnessbeurs
V&M-Tessenderlo mag terugblikken 
op weeral een geslaagde wellness-
beurs. De talrijke standhouders en 
de vele bezoekers genoten met volle 
teugen van het ruime aanbod! 

Eerst reden we naar La Louvière 
en brachten we een bezoek aan de 
oude scheepslift van Strépy-Brac-
quegnies, deze scheepslift is één van 
de wereldwonderen van Wallonië en 
omstreken. We bezochten de mijn-
site van Bois-du-Luc en de nieuwe 
scheepslift van Strépy-Thieu.
Nadien gingen we naar Le Grand 
Hornu bezuiden Mons, in volle Bo-
rinage waar we onze middaglunch 
namen in het MAC’s (Musée d’Art 
Comptemporain), zowat de tegen-
hanger van het SMAK in Gent, met 
daarna een rondleiding.

Na het namiddagbezoek gingen we 
met de bus naar het centrum van 
Mons en maakten daar een korte 
stadswandeling (basiliek en Grote 
Markt).  Afsluitend bood V&M-Tes-
senderlo een slotaperitief  aan.

Trip naar Wallonië
Op zaterdag 15 oktober 2011 verlegde V&M-Tessenderlo 
haar grenzen en trokken we naar Wallonië onder deskun-
dige leiding van Guido Fonteyn, gewezen journalist van 
de Standaard en Walloniëkenner. 

CD&V in actie
Met 500 ‘eters’ was de CD&V BBQ editie 2011 een absolute top-

per. Een enthousiast team van bestuursleden en helpers zorgde voor 
een goed verloop. Politiek gaat niet alleen door het hart en het ver-

stand. De liefde van onze kiezers gaat duidelijk ook… door de maag!” 

Politiek betekent: 

Zorg voor de 
verenigingen!

Een van de moeilijk oplosbare 
dossiers is wel dat van de 
drankprijzen in de buurthuizen. 
Hierover is al veel gezegd en 
geroepen maar onze verenigingen 
blijven toch de dupe van de wel veel 
te hoge drankprijzen!

Alies Smeets 


