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Het CD&V-bestuur duidde met een ruime meerderheid Kristien Smets aan om de lijst van 
CD&V te trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Kristien is een rasechte Zonhovense en schepen in de huidige coalitie.
Met dossierkennis en een grote gedrevenheid bewijst ze dat ze projecten kan realiseren 
en niet terugdeinst om ook moeilijke knopen door te hakken.
Samen met een lijst van zowel ervaren kandidaten als nieuwe en opkomende talenten 
gaat de  partij ervoor om haar mandaat te verlengen vanaf 2013.

Energieke en ervaren 
Lijsttrekker voor oktober 2012
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Mobiliteitsplan
In samenwerking met het 
studiebureau Tritel werkte 
de gemeente een nieuw 
mobiliteitsplan uit. Dit 
lijvig plan van maar liefst 
153 bladzijden kreeg groen 
licht tijdens de gemeente-
raad van juni. Het brengt 
onze gemeente in kaart op 
vlak van mobiliteit met een 
beschrijving van de huidige 
situatie en de acties op kor-
te en lange termijn die een 
verbetering brengen voor 
een aantal knelpunten.

Zo’n mobiliteitsplan is een levend 
document dat voortdurend dient 
aangepast aan de nieuwe noden. 
Alle partijen kregen inspraak 
via de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie.
De inwoners hun stem kwam aan 
bod via het participatieproject dat  
2 x verlengd werd in tijd.
Dit alles resulteerde in meerdere 
aanpassingen (o.a. streefbeeld 
N74, openbaar vervoer, ontsluiting 
zwaar vervoer). De Provinciale 
Auditcommissie prees de gemeente 
Zonhoven voor de manier waarop 
ze de bespreking en de toetsing 
van dit mobiliteitsplan aanpakte. 
Meer nog: ze stelde onze gemeente 
als voorbeeld op gebied van 
transparantie en helderheid voor 
andere gemeentes. 
 
Hieronder enkele headlines uit 
het plan.

Parkeerbeleid
Met parkeerplannen voor Zonhoven 

Centrum en Halveweg voor de 
korte en lange termijn en een 
parkeerroute.

Zwaar vervoer
Aanduiding van routes voor het 
zwaar vervoer met zo weinig 
mogelijk last voor de inwoners. 
Nieuwe parkeerlokaties voor 
vrachtwagens.

Milieu
De invloed op het milieu werd 
onderzocht en in het plan staan 
meerdere aanbevelingen om deze 
invloed zoveel als mogelijk te 
beperken.

Verkeersveiligheid
Sluikverkeer - knelpunten - lokale 
gevaarlijke punten: de gebreken in 
het fietsroutenetwerk staan op kaart 
samen met de algemene knelpunten 
rond mobiliteit en met de nodige 
verbeterpunten voor de korte, 
middellange en lange termijn.
De gemeente streeft ernaar om 
minimaal 3 kruispunten open te 
houden op de N74. 
We voorzien een ringstructuur  rond 
het centrum van Zonhoven.

Trage wegen
Nieuwe verbindingen voor 
fietsverkeer en voetgangers en 
nieuwe voorstellen voor 
trage wegen werden in kaart 
gebracht. 

Openbaar vervoer
Het plan bevat een aantal 
aanbevelingen die het openbaar 
vervoer een boost moeten geven.

Besluiten
Het plan bevat meer dan 
160 actiepunten om de 
verkeersdoorstroming in Zonhoven 
te verbeteren waarbij voor elk punt 
een timing werd voorzien.

Verkeersstudie
Het studiebureau Mint kreeg de 
opdracht om de verkeersstromen 
in Zonhoven te onderzoeken. 
Bedoeling is om alle mogelijke 
wijzigingen in het verkeersbeeld 
grondig te bestuderen  en via 
simulaties de verplaatsing van de 
verkeersstromen zo nauwgezet 
mogelijk in kaart te brengen.
Zo kunnen we als bestuur op een 
goede en onderbouwde manier de 
verkeersknopen ontwarren.. 
We krijgen hierdoor een duidelijk 
beeld wat de invloed kan zijn 
van nieuwe aanpassingen. (zoals 
ondertunnelen van kruispunten) 
en kunnen zo nog tijdig ingrijpen 
om deze aanpassingen bij te sturen 
of  om  maatregelen te nemen om 
de impact te neutraliseren. 

Benny Roosen

Schepen
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Nieuwssprokkels

Jeugdlokalen Halveweg
Er komt schot in de plannen voor 
een nieuwe accommodatie waarin 
de jeugdverenigingen van Halveweg 
terecht kunnen.
De oude en totaal versleten 
jongensschool verdwijnt en in 
de plaats komen er nieuwe en 
moderne lokalen met heel wat 
meer mogelijkheden voor de 
verenigingen die er gebruik van 
maken zoals chiromeisjes Halveweg 
speelpleinwerking ‘t Haweetje, 
Kaboekie en de Dansmariekes.

Gratis bladafval op 
recyclagepark
Vanaf  dit jaar kan iedere 
Zonhovenaar het afval van 
bladeren gratis aanbieden in het 
recyclagepark.
Het bestuur zal de kosten voor dit 
‘groenafval’ op zich nemen.
Het principe “de vervuiler betaalt” 
is moeilijk toe te passen op bladafval 
omdat dit natuurlijk door de wind 

overal heen geblazen wordt en het 
dan niet meer duidelijk is van wie en 
welke boom het afval afkomstig is.
Dit kan leiden tot wrevel tussen 
buren en dat willen we ten stelligste 
voorkomen
Vandaar dat het bestuur besliste om 
deze kost op zich te nemen. 

Uitkijktoren de Wijers
Als alles meezit kan er in 2012 
gestart worden met de bouw van 
een unieke uitkijktoren in het 
Bolderdal op Wijvenheide.
Deze toren zal een 30-tal meter 
hoog worden en biedt dan ook een 
prachtig vergezicht op het unieke 
vijvercomplex dat onze gemeente 
rijk is.
Niet alleen mooie en unieke zichten 
zullen er te bewonderen zijn.
In het ontwerp zitten ook een 4-tal 
belevingskamers waar men even kan 
uitrusten en waar via interactieve en 
visuele elementen het verhaal van de 
unieke natuur, de roerdomp en de 

viskweek aan bod komt.
Deze toren is niet alleen een 
meerwaarde voor de toeristen 
maar zeker zo veel voor de eigen 
inwoners van onze gemeente. Zo 
kunnen we een uniek stukje natuur 
in al zijn pracht en glorie beleven.
Ook economisch gezien zal de 
horeca en de toeristische sector in 
het algemeen hier zeker profijt uit 
kunnen trekken.

Park den Dijk
Midden in het centrum van 
Zonhoven kan iedereen even 
verpozen en tot rust komen of  
een korte wandeling maken in ons 
mooie natuurpark Den Dijk dat 
eind mei officieel in gebruik werd 
genomen. 
Een deel van de bestuursleden van 
CD&V genoten alvast van een 
lekkere aperitief  in dit natuurlijke 
kader.

Aperitieven in den Dijk
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Uw CD&V-schepenen

Benny Roosen
Schepen van verkeer en mobiliteit, cultuur, 
jeugd en lokale economie. 
Spreekuren: iedere woensdag van 20 uur tot 21.30 uur 
op het gemeentehuis en na afspraak: bennyroosen@hotmail.com
0472/54 31 26

Kristien Smets
Schepen van leefmilieu, toerisme, communicatie 
en informatica, gelijke kansen en jumelages.
Spreekuren: iedere woensdag- en vrijdagvoormiddag 
van 10 tot 11 uur en na afspraak: kristien.smets@telenet.be
0474/69 38 10

Colofon

hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse:  
Kristien Smets 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be

Uw CD&V-gemeenteraadsleden

Jef Hulsmans: voorzitter gemeenteraad.
 0478/56 10 17
e-mail: jef.hulsmans@skynet.be

Marleen Thijs: gemeenteraadslid
011/82 56 95
e-mail: marleen.thijs@telenet.be

Lut Mommen: gemeenteraadslid
0478/33 42 02
e-mail: lut.mommen@live.be

Uw CD&V OCMW-raadsleden

Steven Reynders: 
OCMW raadslid
0477/90 79 96
e-mail: steven.reynders@live.be
www.stevenreynders.com

Marina Vanempten: 
OCMW raadslid
0496/79 71 55
e-mail: m_vanempten@hotmail.com


