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Veilig naar vernieuwde school in Heultje 
Na jaren van onderhandelen hebben het gemeentebestuur en de  
vzw Dekenaat Zuiderkempen een oplossing gevonden voor de  
kleuterschool van Heultje en haar bijgebouwen. De gemeente zal  
de gebouwen in erfpacht nemen voor een periode van 54 jaar. 

De gemeenteraad keurde deze overeen-
komst unaniem goed op 24 oktober.  
Daardoor kunnen we ons nu volledig 
richten op de renovatie en vernieuwing 
van zowel de kleuterschool, de kinder- 
opvang als de lokalen van de verschillende 
verenigingen die op de site gehuisvest 
zijn. Om daar zo snel mogelijk werk van 
te kunnen maken, stelde de gemeenteraad 
al een ontwerper voor de respectievelijke 
plannen aan. 

Veilige schoolomgeving is prioriteit
Ook de aanleg van een fietsstraat en 
bijhorende infrastructurele werken in 
de Schoolstraat kregen na verschillende 
proefopstellingen en infovergaderingen 
een definitieve vorm. Veilige school- 

omgevingen zijn dan ook een absolute 
topprioriteit voor de N-VA. 

Wij hopen dat beide initiatieven ervoor 
zorgen dat de schoolgaande jeugd van 
Heultje nog meer plezier beleeft aan hun 
fantastische school. Nieuw, Veilig en  
Aangenaam: daar gaat N-VA Westerlo 
voor!

Jef Van den Eynde 
Fractievoorzitter  
N-VA Westerlo

Nieuwjaarsreceptie

Om het nieuwe jaar meteen 
goed in te zetten, nodigen 
wij u graag uit op onze  
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

We verwachten u op  
28 januari om 20 uur in 
het Boswachtershuis.

Samen met u willen we dan 
het glas heffen op 2017 én 
een dansje placeren. 

Want op de tonen van  
The New Blabbers gaat u 
gegarandeerd niet kunnen 
blijven stilzitten.

ZATERDAG

28 januari 2017

20 uur
Boswachtershuis
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Westerlo
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Kerstmarkt Westerlo was 
extra gezellig dit jaar!
N-VA Westerlo kon maar niet genoeg krijgen van die 
heerlijke Westelse kerstsfeer op het einde van het jaar. 
Zoals vorige jaren stonden we dus weer op de Westelse 
kerstmarkt om u te verwelkomen met een gezellige 
babbel, een hartverwarmend hapje en drankje. 

De opbrengst schonk de N-VA aan de actie Music for 
Life. De goede doelen die dit jaar op onze steun mochten 
rekenen waren Pinocchio, een vzw die het welzijn van 
jongeren met brandwonden behartigt, Villa Clementina, 
een centrum voor inclusieve kinderopvang en Canisha, 
dat assistentiehonden opleidt.

Hof van Jeanne brengt tuiniers samen
Op 16 april was N-VA Westerlo aanwezig op de feestelijke opening van den 
Hof van Jeanne. Zo’n fantastisch initiatief als een heuse volkstuin verdient 
immers alle steun. Ondertussen tuinieren er in de volkstuin een heleboel 
vrijwilligers en mensen van Projecthuis De Dreef hard, maar vooral zeer 
graag. Ook de afdeling Plant, Dier en Milieu van BuSo Tongelsbos heeft de 
weg naar den Hof van Jeanne gevonden. 

Dat al dat harde werk niet voor niets was, blijkt uit de eerste oogst, waarmee een bijzonder 
leuke kookworkshop werd georganiseerd. Het mag duidelijk zijn dat samen tuinieren  
mensen dichter bij elkaar brengt. Een mooi project als dit verdient dan ook een pluim.  
De N-VA is blij dat ze dit mee heeft kunnen realiseren. 

Lijkt samen tuinieren met mensen uit je buurt jou ook wel iets? Kom dan zeker een keertje 
kijken in den Hof van Jeanne. Helpende handen zijn er immers altijd tekort!

Iris De Wever
Schepen van Milieu

Tot de dood ons scheidt
Voor onze vergrijzende bevolking was het de voor-
bije jaren steeds moeilijker om een aangepaste 
betaalbare woonaccommodatie te vinden. Om dit 
probleem deels op te vangen, voerde het vorige  
gemeentebestuur een schaal-vergroting van het 
WZC Parel der Kempen door. 

Maar dat alleen is onvoldoende, dat merk ik elke dag als  
huisarts. Bepaalde doelgroepen blijven ongenadig in de kou 
staan. Daarom stel ik, samen met OCMW-voorzitter Clyde  
Tai-Apin voor dat sommige koppels een rechtvaardige korting 
krijgen.

Een koppel dat tegelijkertijd in het WZC  Parel der Kempen 
opgenomen moet worden, betaalt hiervoor al gauw een aardige 
prijs. Vaak is hun pensioen onvoldoende om het bedrag te  
betalen. Ook deze koppels verdienen onze aandacht, want zij 
hebben het recht om samen oud te worden in het WZC. 

In de media las ik onlangs nog voorstellen van de overheid  
om koppels in het WZC te ondersteunen, terwijl ook de  
zelfredzame partner mee kan worden opgenomen ter  
ondersteuning van de andere partner. Dat zet het N-VA- 
voorstel extra kracht bij. 

Meer aandacht voor palliatieve zorg
Ook het palliatieve beleid in ons WZC kan beter. Het woonzorg-
centrum heeft bijvoorbeeld wel een palliatief referentieverpleeg-
kundige maar geen palliatieve kamer. Als men de beschikbare 
ruimte beter indeelt, kan men nochtans met beperkte kosten 
zo’n palliatieve kamer inrichten. Het kan toch niet zijn dat een 

ouderling die plots niet meer in staat is om alleen te blijven  
wonen geen opvang meer kan hebben in het lokaal WZC? 

Waardig oud kunnen worden en sterven in een vertrouwde 
omgeving, en dus binnen de eigen gemeente, is iets waar N-VA 
Westerlo achter staat. Daar willen wij graag ons steentje toe 
bijdragen, want het zou sociale rechtvaardigheid betekenen voor 
onze bejaardenpopulatie.

Pascal Kwanten 
OCMW-raadslid en gemeenteraadslid

Seniorengids 2017 weldra in uw brievenbus
Heel wat 65-plussers zijn nog erg actief. Ze zijn vaak grootouder of mantelzorger, hebben interesse voor 
cultuur en sport en volgen vormingen. Maar wanneer er nood is aan bejaardenzorg, wordt informatie over 
thuishulp en woonzorgcentra erg belangrijk. Daarom stelde de gemeente een Seniorengids samen.

Het is vaak niet eenvoudig om uit te zoeken waar senioren met  
hun specifieke vraag terechtkunnen, welke diensten er allemaal  
voorhanden zijn in Westerlo en welke voordelen men in bepaalde  
gevallen kan genieten.

In de Seniorengids 2017 vinden onze senioren, hun familieleden en 
mantelzorgers hierover uitgebreide informatie. OCMW Westerlo hoopt 
hen met deze gids de nodige ondersteuning te kunnen bieden bij de 
verschillende aspecten van hun leefwereld.

Uiteraard kunt u met al uw vragen zoals steeds ook terecht bij onze 
OCMW-mandatarissen: Clyde Tai-Apin, Pascal Kwanten, Patrick  
Vercauteren en Louis Caers.

 Senioren moeten waardig ouder kunnen worden in hun vertrouwde, 
Westelse omgeving, vinden Clyde Tai-Apin en Pascal Kwanten.

N-VA wil stem van jongeren 
luid laten klinken
Ben jij een tiener of een twintiger? En wil jij dat 
ook de stem van de jeugd gehoord wordt in de 
beslissingen die de gemeente neemt? Dan is N-VA 
Westerlo op zoek naar jou!

Jongeren zijn in het huidige digitale tijdperk heel goed geïn-
formeerd. Ze weten vaak als geen ander wat er zich allemaal 
afspeelt rondom hen én wat er beter zou kunnen. Door hun 
onbevangen blik staan jongeren synoniem voor verandering 
en verbetering. Het is immers hun toekomst die op het spel 
staat. En laat het nu net die toekomst zijn die de N-VA samen 
met hen wil veiligstellen. 

Heb jij dus een heldere visie over wat er allemaal nog te 
gebeuren staat in onze gemeente? Heb je politieke ambities en 
wil je graag ons team versterken? En zit het motto ‘work hard, 
play hard’ je als gegoten? Neem dan zeker contact met ons op 
via www.n-va.be/westerlo, onze Facebook-pagina of door een 
mailtje naar ellen.hermans@n-va.be. 
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


