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Stefan Govaerts & Joris Billen!

CD&V-Tessenderlo stelt 
lijststekker en lijstduwer voor:

Met het oog op de ver-
kiezingen van 2012 zijn 
partijen ijverig op zoek 
naar vrouwelijke kandi-
daten. Quota bepalen nu 
eenmaal dat de helft van 
de lijst uit vrouwen moet 
bestaan. Dat is maar goed 
ook want er schuilt heel 
wat kracht en politiek po-
tentieel in die vrouwelijke 
doelgroep.

Vrouwenpraat? Dat dacht u maar!
Vrouwen maken wel degelijk het ver-
schil. Niet enkel omdat ze ‘anders zijn’ 
dan mannen, maar omdat ze andere 
accenten leggen. Omdat ze eigen 
specifieke agendapunten aanbrengen. 
Omdat ze een eigen stijl hanteren: 
meer de dialoog en minder de harde 
confrontatie.
Professioneel zijn er heel wat vrouwen 
(nog altijd te weinig) die schitteren in 
leidinggevende functies. Ook in de 
politiek kan dat!
De combinatie politiek en gezin is niet 
altijd makkelijk. Ik heb het de voorbije 
jaren zelf  ondervonden. Maar mits 
goede afspraken en een goede organi-

satie kan heel wat. Het hoeft niet ten 
koste van je gezin te gaan.
Neem daarom de uitdaging aan. Als 
vrouw je mannetje staan in de politiek 
is boeiend.
Ik hoop nog heel veel vrouwen te mo-
gen ontmoeten op het politieke veld.

Alies Smeets
Voorzitster V&M 

Tessenderlo
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De toekomst luistert
Uw mening telt. Deel ze met ons!

Denken! Samen 
denken! Doen!

CD&V werkt niet vanuit een ivoren 
toren. We gingen het afgelopen 
jaar onder begeleiding van een 
aantal experts in dialoog met onze 
leden over thema’s als ruimtelijke 
ordening, veiligheid, samenleven, 
ondernemen en industrie.
Op 12 november sloten we dit 
hoofdstuk af  met een denkdag. We 
maakten een analyse van de prio-
riteiten die CD&V ziet voor onze 
gemeente. Waar we op inzetten 
om voor iedere Looienaar welvaart 
en welzijn te creëren. We doen dit 
door te verbinden, te verzorgen, te 
versterken en vooruit te zien.
Maar niet enkel onze leden en 
bestuursleden hebben een mening 
over de toekomst van Looi. Wij 
vinden dat iedereen telt. Niet alleen 
de leden of  mandatarissen. Niet al-
leen mensen met een luide stem of  
een vlotte pen. Iedereen, van klein 
tot groot, kan zijn of  haar mening 
aan ons geven.

Hoe zie jij de toekomst van 
onze gemeente?
Op deze pagina’s formuleren we 
voor u een aantal vragen en beden-
kingen. Kapstokken waaraan u een 
mening kan ophangen.
Geef  ons uw mening. We houden 
er rekening mee, dat beloven we u! 
Wil u de toekomst van onze ge-
meente liever in een gedicht vatten 
of  in een foto of  een tekening, dat 
kan ook!
Je kan je mening:
- mondeling doorgeven aan onze 
raadsleden
- melden via onze website 
http://tessenderlo.cdenv.be
- neerschrijven en posten bij een 
van onze raadsleden

Hartelijk dank!

Brecht Grieten
Voorzitter CD&V Tessenderlo

Verzorgen
❏	Welke plaatsen, ruimten, gebouwen zijn zeker de moeite waard en  

dienen degelijk onderhouden of  gerenoveerd te worden?
❏	Hoe kunnen onze wijken vernieuwd en verfraaid worden?
❏	Hoe zouden we van Tessenderlo een nog groenere en properder ge-

meente kunnen maken?
❏	Hoe kunnen we industrie zo inplannen dat die niet of  minimaal storend 

is voor omwonenden en het groene karakter van ons dorp maximaal 
bewaart?

❏	We hebben veel en hardwerkende verenigingen. Is het de taak van de 
gemeente om zelf  allerlei activiteiten te organiseren of  moet ze eerder 
coördineren en bestaande actieve verenigingen stimuleren en ondersteu-
nen in hun activiteiten?

❏	Hoe kan inspraak van de bevolking verbeterd worden?
❏	Mag kunst en cultuur wat kosten?
❏	Hoe kan de gemeente het sterk verenigingsleven van jongeren en vol-

wassenen ondersteunen?
❏	Wat kan een gemeente betekenen voor wijkwerking?

Verbinden
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Vooruitzien

Versterken

❏	 Is er nood aan een park in Tes-
senderlo?

❏	Hoe maken we van Tessenderlo 
een aangenaam winkelcentrum 
en een boeiende toeristische trek-
pleister?

❏	Hoe zou jij het woonbeleid in 
Looi verbeteren?

❏	Hoe kan de gemeente ervoor 
zorgen dat toekomstige genera-
ties niet belast worden met onze 
huidige manier van leven?

❏	Gemeenten besteden veel geld. 
Waar zou u accenten leggen bij 
de besteding ervan?

❏	Hoe kan een gemeentebestuur nog beter de verschillende kinderdag-
verblijven, de voor- en naschoolse opvang, het onderwijs en scholen 
ondersteunen?

❏	Kinderen opvoeden, gaan werken, gezin vormen… Hoe kan een ge-
meente meer betekenen voor jonge gezinnen?

❏	Welke tips heeft u voor de gemeente om een actief  tewerkstellingsbeleid 
te voeren?

❏	Wat kan de gemeente doen om strijd te voeren tegen armoede, een-
zaamheid en uitsluiting?

❏	Moet onze gemeente meer aandacht hebben voor de handel in de ge-
huchten?

❏	Een goed werkend OCMW is heel belangrijk. Kan dat beter? Kan het 
anders?

❏	 Is een “sociaal huis” een oplossing? Hoe zie jij de uitbouw van een ‘soci-
aal huis’?

Deze lijst van vragen en bedenkingen is zeker niet volledig. 
Wil je ons ook over andere thema’s die jou bezighouden 

nog iets meedelen? Doen!
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Dagboek van… Pinar Aras 
Ik ben masterstudente Politieke 
Wetenschappen aan de VUB 
in Brussel. Elke morgen sta ik 
samen met mijn man om zes 
uur op. Hij vertrekt een kwar-
tiertje later al naar Diest om van 
daaruit met de  trein naar Brus-
sel te gaan. Nadat ik het huis 
opgeruimd heb en wat gekookt 
heb voor ’s avonds, spring ik in 
mijn ‘golfke’ om de bibliotheken 
van Leuven en Brussel onveilig 

te maken. Ik heb mijn handen 
vol met mijn thesis. Ze slurpt 
bijna al mijn vrije tijd op. Toch 
probeer ik elke avond tijd vrij te 
maken voor mijn man. Vermits 
we geen tv hebben, huren we wel 
eens een dvd, lezen we wat of  
bespreken we de inhoud van het 
boek dat hij momenteel aan het 
schrijven is. 
Weekends betekent dan weer tijd 
voor mijn grote familie en vrien-

den. Af  en toe help ik papa in de 
kebabzaak. Een keukenprinses 
durf  ik mezelf  wel noemen. Elke 
week nodig ik iemand uit om te 
komen eten. Ze zeggen dat ik 
lekker kook. Wanneer ik echter 
een nieuw recept 
uitprobeer durft dat 
wel eens te misluk-
ken. Spijtig voor 
het slachtoffer van 
dienst die avond.

… ruim 120 Hulstenaars op de gemeenteraad van november luidruchtig 
hun afkeuring lieten blijken over de inplanting van het bedrijventerrein 
Konijnsberg in Hulst-centrum? 

… de stenen molenromp in de omgeving van het kerkhof  van Engsbergen 
geïnventariseerd is als bouwkundig erfgoed maar spoedig moet worden 
gerestaureerd voor de veiligheid?  

… de pas gerenoveerde Stationsstraat en H.-Hartlaan heel wat erge “man-
kementen” vertonen inzake waterafvoer en verkeersveiligheid, bevestigd 
door omwonenden en politie? 

… we tijdens de gemeenteraad uitvoerig de gebreken van de vernieuwde 
Stationsstraat aantoonden en we nu hopen dat er oplossingen komen?

… de clubs die gebruik maken van de sporthal van het KAT deze vanaf  
nu kunnen huren aan dezelfde prijs als de andere clubs betalen aan de 
gemeentelijke sporthal?

… dat dit punt door CD&V al herhaaldelijk op de agenda werd gezet maar 
altijd zonder gevolg? Uiteraard krijgt “ons idee” onze steun!

… dat het PWA destijds niet is opgestart met dienstencheques en zo kan-
sen liet liggen om bijkomende werkgelegenheid te creëren? En dat het 
PWA-Tessenderlo nu een deel van de niet geïnvesteerde gelden moet 
terugstorten? Jammer!

… kinderopvang Letterberg werd overgenomen door de dienst kinderop-
vang van de KAV? En dat dit een uitstekende keuze is?

… we nog altijd dromen van een centrum voor opvang van personen met 
een handicap?

… CD&V een bezwaarschrift indiende tegen de gekozen locatie van de 3 
windturbines?

… we wel voorstander zijn van windturbines, maar we ze liever zien staan 
langs het Albertkanaal-Ravenshout?

... voor velen tuinieren de ultieme vorm van ontspanning is, maar dat niet 
iedereen de mogelijkheid heeft een eigen tuin aan te leggen? 
En dat volkstuintjes hiervoor een oplossing kunnen zijn? En dat we 
daarom op de gemeenteraad voorstelden om een locatie voor dergelijke 
tuintjes te zoeken? Jammer genoeg ging de meerderheid niet op ons 
voorstel in.

WIST JE DAT… CD&V in actie!


