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mijn dorp is waar mijn huis staat!

Cijfers leren ons dat onze
gemeente 1887 alleenstaanden telt van wie 560 tussen
20 en 45 jaar oud. Niet inbegrepen: alleenstaande ouders
met kinderen. Voor al deze
mensen is het verwerven van
een woning stilaan onmogelijk. Er zijn voor hen te weinig
betaalbare bouwgronden en
woningen in onze gemeente.
De huurprijzen zijn bovendien
ook te hoog waardoor sparen
moeilijk wordt.
Er is nochtans een (goed

bedoeld) reglement voor
aankoop van ‘goedkopere’
gemeentelijke bouwgronden.
Maar dat is voor hen ongunstig omdat:
•h
 et toegepaste puntensysteem voorrang geeft aan
koppels.
•m
 en geen eigendom mag
hebben twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.
In geval van echtscheiding kan
men dus vaak twee jaar geen
aanspraak maken op gemeentelijke bouwgrond.

En men is dus verplicht om
twee jaar te huren in Tessenderlo vooraleer in aanmerking
te komen. Huurgeld dat niet
kan geïnvesteerd worden in
een eigen woning.
Het feit dat bouwplaatsen op
de gemeentelijke verkaveling
‘Stemberg’ moeilijk verkocht
geraken, zelfs aan tweeverdieners, bewijst hoe hoog de
prijzen zijn en hoe moeilijk
het is om die eigen woning te
verwerven.
Lees meer, op pagina 4!

Mijn dorp is waar mijn huis staat!
Het feit dat bouwplaatsen op de gemeentelijke verkaveling ‘Stemberg’ moeilijk verkocht geraken, zelfs aan tweeverdieners, bewijst
hoe hoog de prijzen zijn en hoe moeilijk het is om die eigen woning te verwerven. Daarom mijn agendapunt op de gemeenteraad
van maart omtrent ‘betaalbaar wonen voor alleenstaanden en
alleenstaande ouders met kinderen’. Een gemeentebestuur moet
een cruciale rol spelen in een stimulerend woonbeleid. Ook voor
sociaal zwakkeren.
Enkele aanbevelingen:
• In overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen huurwoningen
aan verlaagd tarief aanbieden voor
een welbepaalde periode waarbinnen
mensen op zoek zijn naar een eigen
woning.
• Net zoals men seniorenwoningen

aanbiedt, zou men deze mensen ook
‘starterswoningen’ kunnen aanbieden.
•D
 e toekenningsprocedure voor deze
specifieke doelgroep versoepelen.
•P
 rivé-investeerders stimuleren om
meer betaalbare studio’s en éénkamerflats te bouwen. Eventueel
subsidiëren.

Voor onze partij is het duidelijk:
{iedereen inbegrepen!}
Ook bij de toekenning van woningen
en bouwgronden.
Alies Smeets
gemeenteraadslid

{Iedereen inbegrepen}

Ook op vlak van tewerkstelling
In Tessenderlo mogen we niet
klagen over werkgelegenheid.
Nog niet… Industrie en dienstenbedrijven hebben immers
niet persé een ‘eeuwige binding’ met onze gemeente.

stellen van bedrijventerreinen, met een
evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit,
met een goed uitgeruste infrastructuur,
met een doordacht mobiliteitsplan, met
een vlotte gemeentelijke dienstverlening
(o.m. inzake het afleveren van milieu en
bouwvergunningen) en met voldoende
kinderopvangplaatsen. Dat vergt een
visie op de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en op het type van bedrijven
dat we als gemeente willen aantrekken.
Wij pleiten ervoor om voorrang te
geven aan die bedrijven die voldoende
kwaliteitsvolle tewerkstelling creëren
in verhouding tot de ruimte die ze innemen.

Vanzelfsprekend moet er ook aandacht zijn voor de bereikbaarheid van
die nieuwe bedrijven. Zowel voor het
vrachtverkeer als voor het woon-werkverkeer van de werknemers. Daarom
het belang van een goede geografische
inplanting van bedrijfsterreinen en van
de ontsluiting ervan voor zware vrachtwagens. Zonder daarbij woonwijken
onevenredig zwaar te belasten.

{Iedereen inbegrepen}

sociale en andere huurwoningen en
appartementen.

industriële bedrijvigheid schaadt de
Hulsterse leefbaarheid.

Hulst krijgt steeds meer een onleefbaar imago aangemeten. Vooral omwille van industrie die steeds dichter
bij het wooncentrum wordt ingeplant
en omwille van de concentratie van

Onze politici moeten omzichtiger
omgaan met hun planning willen
ze Hulst als een leefbaar gehucht
kansen geven. Steeds meer industrie
en meer verkeer naar en van deze

Recente ontslagen bij Ineos leren ons
dat we op onze hoede moeten zijn,
ook als gemeentebestuur. Dat moet
door middel van een goed voorwaardenscheppend beleid: inspanningen
leveren om werkgelegenheid te bevorderen en om meer nieuwe bedrijven in
Tessenderlo te verankeren. Dat beleid
heeft te maken met het ter beschikking

Ook Hulst
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Joris Billen
Gemeenteraadslid

Fons Van Genechten
Bestuurslid

{Iedereen inbegrepen}

Kinderopvang in Tessenderlo
Met een kind op komst moet je tijdig
op zoek naar kinderopvang. Tessenderlo heeft maar een beperkt aantal
kinderopvangplaatsen.
Behalve bij onthaalouders kan je
terecht in het Letterbergske en het
Nestje. In de Looise gehuchten,
vooral in Schoot en Engsbergen,
vind je weinig opvang.
Tessenderlo is een aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen. Daar-

om is het belangrijk dat de noden
van nu en van de toekomst in kaart
gebracht worden en het bestaande
opvangnetwerk versterkt, verder
uitgebreid en ondersteund wordt.
{Iedereen inbegrepen}… ook de
allerkleinsten!

Joeri Sannen
gemeenteraadslid

{Iedereen inbegrepen}

{Iedereen inbegrepen}

Ook spelende
kinderen

Kinderen hebben recht op spel en
speelruimte. Spelen is goed voor hun
ontwikkeling. En waar kinderen spelen
is gejoel en geluid. Juridisch blijkt
het moeilijk om ervoor te zorgen dat
geluid van spelende kinderen niet als
overlast mag worden bestempeld.
Toch moeten kinderen kunnen spelen.
Dat vergt verdraagzaamheid.
Over partijgrenzen heen is er door
parlementsleden een charter opgesteld
waarin gemeenten worden opgeroepen
een positief speelklimaat te garanderen, het “goe gespeeld” charter.
Goe spelen zonder “d” want spelen is ook nooit “af ”. Ook in onze
gemeente was er unanimiteit tussen de
partijen. Tessenderlo ondertekent het
charter “goe gespeeld” en probeert
in de beslissingen die ze neemt een
“kindereffectenrapport” voor ogen te
houden.
Joris Billen
gemeenteraadslid

Ook jongeren

Ik ervaar vaak onbegrip als ik
aan jongeren vertel dat ik actief
ben bij CD&V. Dikwijls vloeit dit
voort uit een vertekend beeld
over lokale politiek en over
onze partij.
Het ‘katholieke’ dat aan onze partij
kleeft, lijkt hen het meest af te schrikken. Iets wat diezelfde jongeren niet
afschrikt bij Chiro of katholiek onderwijs. Nochtans ook instellingen die een
duidelijk christelijk fundament hebben.
De fundamenten van CD&V zijn nochtans diezelfde christelijke basiswaarden.
Waarden als naastenliefde, rechtvaardigheid, eerlijkheid… M.a.w.: universele waarden. Het zijn die universele
waarden die wij in ons politiek handelen voor ogen houden. Waarden die
waardevol, jong en hip zijn en blijven.
Voor jonge mensen lijkt dorpspolitiek
saai. Maar als je als jongere dingen in
je omgeving opmerkt die beter kunnen, kan je best proberen er wat aan te
doen. Een politieke partij als de onze
kan daarbij een nuttig hulpmiddel zijn.
Zeker bij de aanpak van lokale bekommernissen.
Het kan uiteraard zijn dat je als jongere

echt geen zin hebt om deel te nemen
aan de actieve politiek. Dan zijn er nog
verkiezingen. In het stemhokje kan je
op die partij stemmen die jouw visie
het meest uitdraagt. Een weloverwogen stem uitbrengen is evengoed een
politieke daad van betekenis. Daarom
mijn persoonlijk advies: vorm een eigen
mening. Stem niet zomaar op een partij
omwille van haar populariteit of omdat
je vrienden er op stemmen.
In oktober worden nieuwe gemeenteraden en provinciale raden gekozen.
Geloof je in ons programma, in onze
waarden? Stem op ons. Zin om mee
te doen? Zijn onze waarden de jouwe?
Geef dan een seintje. Je bent welkom!
Geoffrey Vandervoort
JONGCD&V
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07.00 – 08.00: De wekker loopt af. Een
frisse douche en een snel ontbijt.
08.05: Op naar mijn werk.
08.30: Aankomst op kantoor, klaar
voor een nieuwe werkdag.
10.00: Koffiepauze. :-)
12.30: Half dagje vakantie.
13.00: Inzage OCMW-dossiers ter
voorbereiding van de OCMW-raad.
14.00 – 17.00: Een hapje eten met
vriendin, bijpraten en genieten van de
lentezon.
17.10 – 20.00: Thuis komen, huishoudelijke taken. Daarna tijd voor mezelf.
Met kaars, wierook, het lezen van een
boek, rustgevende muziek.
20.00: Op naar de bestuursvergadering
van OC De Kriekel.
22.30: Ogen vallen dicht … Het was
een leuke dag.

{Iedereen inbegrepen}

Ook jouw mening
Eric Verboven vroeg de mensen op
onze laatste BBQ. Wat kan beter? Een
greep uit de antwoorden:

7.
8.

1. De Markt van Tessenderlo zou
éénrichtingsverkeer moeten krijgen
en aangenamer uitgerust worden.
2. Fietspad Stationstraat richting
Hulst is grotendeels in slechte staat.
3. Schoterweg en haar fietsweg zijn in
slechte staat.
4. Het kruispunt Engsbergseweg met
de stille kempen is levensgevaarlijk.
5. Zebrapaden gewenst aan het ‘oud
medisch centrum’, aan de kruising
Kolmen-Schoterweg en aan het
zwembad.
6. Meer politiecontrole zowel overdag

… de stenen molenromp op het Portiersveld al één jaar en drie maanden
omgeven is met nadar?
Hoe lang nog?

9.
10.

11.

als ‘s nachts.
Een nieuwe sporthal voor zaalsporten.
Meer parkeerplaatsen in de omgeving van het centrum.
Meer parkeerplaatsen in Engsbergen aan het buurthuis.
Meer controle op het kappen van
bomen. Vooral op het opruimen
van het groene restafval.
De Neerstraat en de Diesterstraat
moeten aangenamere (winkel)straten worden.

Eric Verboven
Bestuurslid

Wist je dat...

… de stenen molenromp bewoond
wordt door een honderdtal kauwen?
… hun uitwerpselen het hemelwater
dat gebruikt wordt voor de was en het
toilet erg vervuilen?
Marcel Gielen
gemeenteraadslid

{Iedereen inbegrepen}

Ook nieuwe leden
Hallo, sinds april ben ik één van
de nieuwe leden van CD&V Tessenderlo. Samen met de partij
wil ik mij inzetten om ervoor te
zorgen dat {iedereen inbegrepen} wordt in Tessenderlo!
Wie ben ik? Nelleke Swinnen!
Woonplaats: Engsbergen
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Gezinssituatie: samenwonend met Wes
en onze twee dochters Mona en Lene
Beroep: directeur van kleuterschool
Wiebelwoud in Tessenderlo met vestigingen in het Centrum, Molenhoeven
en Rijt.
Hobby’s: joggen, genieten van kleine
dingen samen met het gezin, familie en
vrienden.

Nelleke Swinnen
nieuw CD&V-lid
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Uit het
dagboek van
Gaby Camps,
OCMW-raadslid

