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WIJ maken de zomer nog mooier
CD&V Halen wenst iedereen een deugddoende en prettige vakantie.
Het schooljaar is bijna voorbij en iedereen
kijkt al uit naar de langverwachte vakantie.
Hopelijk kunnen we allemaal onze batterijen
weer opladen. Sommige mensen gaan op
vakantie, maar ook voor wie thuis blijft, staan
er heel wat activiteiten op de agenda om er
een warme zomer van te maken. Je kan naar

de kermissen, dorps- en wijkfeesten, de
herdenking van de Slag der Zilveren Helmen
en op 26 augustus natuurlijk ook naar
Twinsporten. Onze mandatarissen zullen bij
heel wat van deze activiteiten de handen uit
de mouwen steken om jullie vakantie nog net
iets mooier te maken.

Nieuwe opvang
voor 70 kinderen
Werken nieuwbouw voor
Buitenschoolse Kinderopvang
in Loksbergen starten nog dit
jaar.

De volgende stap in de opwaardering van de
Panovensite in Loksbergen is de nieuwbouw voor de
buitenschoolse kinderopvang. De kinderen, die nu nog
in twee aparte gebouwen worden opgevangen, zullen
volgend jaar in één modern, aangepast en ecologisch
gebouw kunnen samengebracht worden.
Schepen van Buitenschoolse Kinderopvang Thomas Dubois:
“Deze aangepaste nieuwbouw biedt plaats aan 70 kinderen en
zal efficiënter kunnen georganiseerd worden qua personeel”.
De bouwvergunning werd afgeleverd en de openbare
aanbesteding is ondertussen lopende. Volgens de voorziene
planning zullen de werken nog dit jaar starten. Schepen van
Openbare Werken Kris Jacobs schat dat de werken ongeveer
een jaar in beslag zullen nemen en zo'n 1.700.000 euro gaan
kosten.

In een tweede fase zal het huidige gebouw van dekinderopvang
omgebouwd worden tot een ontmoetingsruimte voor
verenigingen. Het beschermde ovengebouw zal omgevormd
worden tot een erfgoedcafé. Tot slot zal ook het beschermde
voorbereidingsgebouw volgens de opgelegde regels van
Erfgoed Vlaanderen gerenoveerd worden en als permanente
tentoonstellingsruimte dienst doen.
Burgemeester Erik Van Roelen is blij dat de volgende stap in de
ontwikkeling van de historische Panovensite kan gezet worden:
“De Panoven wordt meer en meer de ontmoetingsplaats bij
uitstek in Loksbergen. De combinatie van erfgoed, sport,
kinderopvang, cultuur, ontspanning en natuur maakt deze
locatie bijzonder aantrekkelijk en zal de mensen en de
verenigingen van Loksbergen nog meer verbinden".

Buurtgerichte zorg door 'Buurtbus'

Rioleringswerken VBR Loksbergen
maken schoolomgeving veiliger

Omdat WIJ willen werken aan een goede buurtgerichte
zorg, juichen we het toe dat ons stadsbestuur met
succes een project heeft ingediend bij Leader
Haspengouw. Het Leadercomité beoordeelde het
project zeer postitief en stelt een subsidie van 75.920
euro Europese middelen ter beschikking van dit
project.
De buurtbus zal vanaf september rondrijden in onze stad. De
kofferruimte van het busje wordt optimaal benut om zoveel
mogelijk voorzieningen aan te bieden waardoor
hulpbehoevende mensen zich minder moeten verplaatsen.
Vrijwilligers zullen onder andere soep uitdelen, contacten tussen
buurtbewoners bevorderen, officiële documenten aan huis
afleveren en zorgen voor een "bib-aan-huis". Daarnaast zal het
busje voor vervoer zorgen van en naar het dienstencentrum.

Voor CD&V is veiligheid rond de schoolomgeving een
prioriteit.
De rioleringswerken in het centrum van Loksbergen geven de
mogelijkheid om hier extra aandacht aan te besteden. Samen
met de directie, de leerkrachten, de lokale politie, de
preventieadviseur en een afvaardiging van het oudercomité
onderzoeken we enkele voorstellen van maatregelen die we
kunnen nemen om de veiligheid van de kinderen te verhogen.
We denken hierbij aan één oversteekplaats voor beide
vestigingen met verkeerslichten en extra signalisatie vooraf.
Deze aandachtspalen moeten alle weggebruikers nog beter
attent maken op de aanwezigheid van een school. Deze
veiligheidsmaatregelen worden samen met de rioleringswerken
uitgevoerd. Het naleven van de afspraken met de school
verhoogt het veilig brengen en afhalen van onze kinderen.

Binnenkort meer nieuws over de inrichting en het gebruik van deze

CD&V wil één oversteekplaats voor beide vestigingen met

Buurtbus. Volg het op onze website: www.halen.cdenv.be.

verkeerslichten om de kinderen veilig te laten oversteken.

Nieuwe samenstelling van het college van
burgemeester en schepenen

Sinds 1 januari 2017 is Elke Boogaerts voorzitster van het
OCMW
Elke volgde Josiane Vanthienen op, die de voorbije 7 jaar dit mandaat
plichtsbewust, met bekwaamheid en met heel veel enthousiasme
uitoefende. Wij willen Josiane bedanken voor al haar inspanningen als
voorzitster en als schepen. Op de foto herkennen we al zittend van links
naar rechts:
Heidi Wuestenbergs (eerste schepen), Erik Van Roelen (burgemeester) en
Elke Boogaerts (OCMW-voorzitter).
Staand van links naar rechts: Steven Vanmechelen (vierde schepen),
Thomas Dubois (tweede schepen) en Kris Jacobs (derde schepen).
De bevoegdheden van onze CD&V-mandatarissen vind je terug op onze
website www.halen.cdenv.be .

Na een geslaagde uitstap naar de
Westhoek vorig jaar, bleven we dit
jaar in ons mooie Limburg.
Met een bus vol enthousiaste
deelnemers reden we eerst naar Alden
Biesen voor een rondleiding in het
historische domein. Na een lekkere
lunch in de Smokkelhoeve kregen we een
hartelijk onthaal op het gemeentehuis
van Riemst, waar Burgemeester Mark
Vos ons zijn prachtige gemeente beter

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie
aan!

leerde kennen. Daarna bezochten we het
domein en de kelders van het wijnkasteel
van Genoelselderen. Na een heerlijke
degustatie sloten we af met een terugblik
naar de tweede wereldoorlog aan "de
brug van Vroenhoven". We kijken al uit
naar de uitstap van volgend jaar!
Foto's van al onze activiteiten vind
je op: www.halen.cdenv.be of op
onze facebookpagina.

Uw lokale contactpersoon:
Jonathan Devondel
cdenv@halen2018.be
Ontdek meer:
www.halen.cdenv.be
Like ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv.halen

De nieuwe formule van onze
“Ristorante” viel duidelijk in de
smaak bij onze sympathisanten.
Meer dan 600 bezoekers kregen een
gratis aperitief aangeboden door CD&V
Halen en schoven nadien aan aan ons
overheerlijke buffet.
We maakten die avond nog 60 mensen
gelukkig met evenveel gratis tickets voor
de gezinsdag in Plopsaland De Panne.
Op naar de volgende editie!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Onze activiteiten

