
Beste inwoner

2022, het jaar dat we de draad 
van ons gewone leven opnieuw 
kunnen opnemen? Niets lijkt 
minder waar. Tal van activi-
teiten werden al vastgelegd, 
maar jammer genoeg blijft het 
virus vooralsnog roet in het eten 
gooien. Het verenigingsleven ligt 
zo goed als stil en culturele- en 
sportactiviteiten worden opnieuw 
grotendeels aan banden gelegd. 
Ook onze geplande nieuwjaarsre-
ceptie zullen we helaas nog een 
jaartje moeten uitstellen.

Toch staat ons leven intussen niet 
stil en blijft de N-VA zich focussen 
op onze gemeente. Welzijn en 
welvaart blijven onze prioriteiten 
in Westerlo. Daarom zullen onze 
N-VA-mandatarissen, net zoals de 
voorbije jaren, ook dit jaar weer 
de vinger aan de pols houden in 
de gemeenteraad en het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst. 
Heb je een vraag, opmerking of 
suggestie? Aarzel dan niet om 
een van onze bestuursleden te 
contacteren. We staan met plezier 
voor je klaar.

Ik wens iedereen een gezond en 
wel 2022!

Bert Wellens
Voorzitter

Gemeente koopt deel van voormalige 
discotheek Refl ex 
Het gemeentebestuur hee�  een deel van de gebouwen van de voormalige discotheek 
Re� ex aangekocht. Op die manier gee�  de meerderheid toch gehoor aan onze vraag naar 
een jeugdontmoetingscentrum. 

Gemeenteraadslid Giel Van den Broeck is 
opgetogen met het initiatief: “De oprichting 
van een jeugdontmoetingscentrum was een 
speerpunt in ons verkiezingsprogramma. 
Dat we die wens nu in vervulling zien gaan, 
is geweldig nieuws. Er is in onze gemeente 
al een tijdje een grote nood aan een goede 
fuiflocatie, repetitieruimtes voor jonge-
renbandjes, polyvalente ruimtes en zoveel 
meer.”

Inspelen op ieders noden
Het is van groot belang dat de betrokken 
partijen nu gaan samenwerken. “Het sche-
pencollege mag dit laken niet langer naar 
zich toe trekken”, vindt Giel. “Men moet in 

overleg treden met de jeugdverenigingen, 
het jeugdhuis, jeugddienst, buurtbewoners 
en de voltallige gemeenteraad. Enkel zo zal 
het multifunctioneel centrum voldoen aan 
de noden van onze jeugd, maar ook aan die 
van andere verenigingen.”

Enig punt van kritiek is het kostenplaatje: 
ruim een half miljoen euro. “Daar stellen we 
ons toch ernstige vragen bij. Zeker omdat 
er momenteel nog geen verdere concrete 
plannen zijn en er dus weinig duidelijkheid 
is. Bovendien is N-VA Westerlo van me-
ning dat de inrichting van een gloednieuw 
centrum in het Kasteelpark onderzocht had 
moeten worden”, besluit Giel.

Giel Van den Broeck
Gemeenteraadslid
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De Vlaamse Regering 
voorziet 250.000 euro 
voor onze sport- jeugd- 
en cultuurverenigingen

Vlaams onderwijsminister Ben 
Weyts investeert 1,12 miljoen 
euro in Digisprong-middelen 

voor Westelse scholen 

Bijkomende fi nanciële steun 
voor kwetsbare gezinnen 

(via het groeipakket, OCMW 
en consumptiebudget) 

Extra ondersteuning 
voor Unco Jerry Kempen
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Wegenwerken in Heultje
Er zijn momenteel grote wegenwerken aan de gang aan de 
Gevaertlaan in Heultje. 

N-VA Westerlo heeft er steeds op aangedrongen om milderende maat-
regelen te treffen om de hinder van zwaar verkeer zoveel mogelijk te 
beperken. Op de gemeenteraad van september 2018 stelden we voor 
om een grondige en duurzame oplossing te vinden voor de impact van 
zwaar verkeer, zoals lawaai en trillingen, voor de omwonenden van de 
Gevaertlaan.

Eindelijk een structurele oplossing
De verschillende aanpassingen, met name het affrezen en het aanbren-
gen van een nieuwe, dunne laag slemasfalt, leverden niet het gewenste 
resultaat op. Daarop stelde N-VA Westerlo destijds voor om te stoppen 
met het oplapwerk en te kiezen voor een structurele oplossing, zoals het 
volledig opnieuw aanleggen van de weg. 

Het einde van de werken is gepland in maart 2022. Vanzelfsprekend 
brengen die werken tijdelijk de nodige verkeershinder met zich mee. 
We hopen dat de woonkwaliteit en veiligheid van iedereen, en vooral 
de omwonenden, sterk zullen verbeteren met deze aanpak.

Nieuw bestuurslid: Stefaan Leenaerts
“Als geboren en getogen Schotenaar wisselde ik vorig jaar de drukte van de stad in voor de rust van de parel der 
Kempen. En daar heb ik voorlopig nog geen seconde spijt van gehad. Mijn vrouw Ann, onze kindjes Lenca en Kjell 
en ikzelf voelden ons snel thuis en welkom in de Schietboomstraat van ‘Zoel’. Onze kleinste heeft zich zelfs al een 
echt Kempisch dialectje aangemeten.”

“Na een twintigtal jaar in militaire dienst, werk ik nu als chauffeur van onze minister-president Jan Jambon. Vermits ik 
mijn steentje voor Vlaanderen wil bijdragen en stilzitten niet in mijn woordenboek staat, klopte ik een tijdje geleden aan 
bij N-VA Westerlo. Daar ben ik hartelijk onthaald door het bestuur. Samen met hen wil ik meewerken aan het behoud 
van deze mooie, warme gemeente.”

Rusten op je oude 
dag, nee toch?
Ons oudste bestuurslid, Vera Heylen uit 
Oosterwijk, (79 jaar) is een bezige bij. 
Vera was heel haar professionele leven 
actief in het onderwijs. Zelfs tijdens 
haar pensioen blij�  ze zich, ook naast 
de politiek, op verschillende fronten 
inzetten.

Sinds het overlijden van haar kleinzoon 
Jeroen door een verkeersongeval, gaf ze 
getuigenissen in scholen voor de vzw 
Ouders van Verongelukte Kinderen, 

OVK. Toen die bezigheid grotendeels stil-
viel door corona, vond Vera een nieuwe 

uitdaging in ‘Parlangi’. Via die organisatie 
helpt ze jeugdige anderstaligen, vooral 
uit het Brusselse, om hun kennis van het 
Nederlands bij te schaven. 

“Het is absoluut niet eenvoudig”, zegt 
Vera. “Ieder kind is verschillend en hun 
kennis van de Nederlandse taal is al even 
verscheiden. Het is soms intens en zwaar, 
maar de positieve reacties en feedback die 
ik achteraf van de leerlingen krijg, geven 
me de voldoening om verder te doen. Ik 
hoop dat ik dit nog jaren kan volhouden”, 
klink het. 

Bedankt voor je tomeloze inzet voor de 
jongeren én de Nederlandse taal, Vera!

Jef Van den Eynde
Bestuurslid

Schoolkinderen uit Sint-Joost-ten-Node 
gaan tijdens haar middagpauze online in 
gesprek met Vera.

www.n-va.be/westerlo
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


