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HALEN
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Beste Inwoner,

De Sint is vertrokken en de kerstversie-
ring brengt gezelligheid in onze huis-
kamers. Het jaareinde nadert met rasse 
schreden en zoals gebruikelijk maken we 
dan graag een balans op van een succes-
vol afgelopen jaar.
Als partijvoorzitter ben ik uitermate 
trots dat we op 2 fronten schitterend 
werk hebben geleverd. 
Onze CD&V mandatarissen onder lei-
ding van burgemeester Erik Van Roe-
len werkten keihard om het strategisch 
meerjarenplan verder uit te voeren. (Ver-
der in deze uitgave lees je hierover meer.)
Onze CD&V bestuursleden zetten ook 
hun beste beentje voor door onze man-
datarissen te steunen waar het mogelijk 
was en vooral door te helpen met en het 
organiseren van verschillende activitei-
ten.
CD&V Halen zette het jaar feestelijk in 
met het traditionele Nieuwjaars aperi-
tief in de feestzaal van De Rietbron waar 
enkele honderden aanwezigen met ons 
kwamen klinken op het nieuwe jaar. In 

mei stonden onze CD&V-bestuursleden 
achter het fornuis en bereidden wij al-
lemaal samen smakelijke gerechten voor 
onze Ristorante. Het lekkere aperitief, 
de verschillende heerlijk smakende pas-
ta’s en de verrukkelijke desserten werden 
door de zowat 500 aanwezigen heel erg 
geapprecieerd. 
Enkele weken later vertrok een ganse 
bus Halense CD&V-leden naar Plan-
ckendael voor de jaarlijkse familiedag, 
onze “GoedGezind dag”. De dames van 
Vrouw &Maatschappij trakteerden ie-
dereen op een lekker ontbijt en lunch-
pakket. Het mooie weer en een schit-
terende ambiance zorgden ervoor dat 
ook dit een onvergetelijke dag werd voor 
onze afdeling.
Ondertussen is “ Feesten met de Bur-
gemeester” stilaan een begrip geworden 
en ook dit jaar zorgden de 12 Halense 
DJ’s weer voor een spetterende avond. 
De opsplitsing in 2 zalen werd dan ook 
gesmaakt door de vele aanwezigen. Zo 
kon er stevig gedanst worden op de lui-
dere beats in de fuif zaal en kon er in de 
lounge rustig gepraat worden met een 

glaasje lekkere wijn, bier of cava in een 
gezellig kader en met iets minder recente 
muziek. Een geslaagde avond waarbij 
we onze leerlingen van al onze Halense 
scholen nog kunnen blij maken met 
spelmateriaal dat we financieren met de 
opbrengst van de inkom.
Vanzelfsprekend zijn dit de grotere eve-
nementen die we zelf organiseerden. 
Onze CD&V mensen doen echter nog 
veel meer. Wij moeten immers niet 
schrijven dat we ons gaan voornemen 
om naar de activiteiten van onze vereni-
gingen te gaan, onze mensen doen dit 
gewoon! Als voorzitter ben ik daar uiter-
aard heel trots op.
Ik wil graag al onze bestuursleden be-
danken, maar nog meer wil ik al onze 
leden, sympathisanten en vrijwilligers 
bedanken voor hun enthousiasme en 
niet aflatende steun.
Tot slot wens ik jullie allemaal een gezel-
lig en prettig eindejaar en een geweldig 
2016!

Jonathan Devondel
Voorzitter CD&V Halen
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Financieel
Ondanks de zware besparingsmaatregelen die we in 2014 moes-
ten nemen konden we de rekening van vorig jaar met een ruim 
positief saldo afsluiten. Dit betekent dat onze bestuursploeg 
uitmuntend werk heeft verricht en de voorop gestelde doelstel-
lingen zelfs overtrof. Onze dank gaat dan ook uit naar allen die 
dit met enorm veel enthousiasme, vindingrijkheid en doorzet-
tingsvermogen mogelijk maakten. We denken hierbij in de eer-
ste plaats aan ons stadspersoneel.

Herdenkingen
2015 zullen we ons blijven herinneren als het jaar waarin we 
de herdenkingsplechtigheden in een nieuw kleedje stopten. ‘De 
Slag der Zilveren Helmen’ blijven we jaarlijks herdenken, maar 
op een andere, meer economisch verantwoorde manier met 
vooral de nadruk op de herdenking van de gesneuvelden én op 
de waanzin van oorlogen, in welke vorm dan ook.  
Wapenstilstand wordt vanaf dit jaar gezamenlijk door al onze 
vaderlandslievende verenigingen samen in één plechtigheid her-
dacht. Alle aanwezigen dit jaar mochten ervaren dat we in beide 
gevallen van geslaagde herdenkingen mogen spreken.
We slaagden er ook in om met een goed onderbouwd dossier de 
provincie te overtuigen om de 44 Limburgse Helmen definitief 
naar Halen te brengen. In het wachtbekken van de IJzeren beek 
zullen zij op termijn één geheel vormen met de natuur. In het 
voorjaar worden de nodige activiteiten gepland om dit herden-
kingspark samen met de provincie officieel in te huldigen. We 
hebben er zo een toeristische trekpleister bij.

Openbare Werken
Het onophoudelijk blijven ijveren, discussiëren en onderhande-
len op verschillende niveaus heeft ertoe geleid dat het dossier 

van de ‘Verbindingsriool Loksbergen’ gedeblokkeerd werd en 
dat de kostprijs voor de stadskas met bijna 1 miljoen euro werd 
verminderd. Een huzarenstukje!  Naar alle waarschijnlijkheid zal 
aannemersgroep VBG met de werken kunnen beginnen in het 
komende voorjaar. Deze zullen starten op de hoek van de Zep-
brugstraat en lopen over de Liniestraat, Zilveren Helmenstraat, 
Loksbergenstraat en Kauwplasstraat. Van groot belang hierbij is 
dat nieuwe wegenissen en vooral fietspaden aangelegd worden 
zodat de fietsers een veilig traject kunnen afleggen tussen Halen 
en Loksbergen.

De Vlaamse gemeenschap (via Aquafin en de VMM) neemt 
het grootste deel van de financiering op zich. Tussenkomst van 
Infrax en de provincie Limburg zorgen ervoor dat dit noodza-
kelijke project nog enigszins betaalbaar blijft voor de stadskas.
Ook de werken in de Betserbaan zullen volgend jaar van start 
gaan waarbij ook een gescheiden riolering wordt aangelegd en 
de wegenis wordt vernieuwd. Tegelijkertijd worden maatregelen 
genomen om het sluipverkeer ter plaatse te ontmoedigen.
Ten slotte is de bouwaanvraag voor het fietspad langs de Mos-
straat nog lopende en hopen we volgend jaar het dossier in aan-
besteding te kunnen laten gaan.

Onderwijs
Onze snelle bevolkingsaangroei zorgde ervoor dat onze scholen 
stilaan uit hun voegen barsten. In de gemeenteschool van Zelem 
werden extra lokalen ingericht en de Vrije School van Halen 
breidde ook aanzienlijk uit. De Vrije school van Loksbergen 
plant noodzakelijke restauratiewerken. Onze kinderen hebben 
immers recht om in de beste omstandigheden onderwijs aan-
geboden te krijgen. Daarom zullen de volgende stappen voor 
verdere uitbreiding de komende maanden gezet worden. 

Een terugblik op 2015
Bij het einde van het jaar wil ik even terugblikken op enkele items die we met onze 
CD&V bestuursploeg, samen met onze coalitiepartner, het afgelopen jaar realiseerden.
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Zorgcampus
De werking van Het Lokale Dienstencentrum “De Klapstoel” 
draait ondertussen op volle toeren. Onze beleidsmensen konden 
in een minimum van tijd samen met het personeel en talrijke 
vrijwilligers, een knappe organisatie op poten zetten. Maar dit is 
nog geen signaal om op onze lauweren te gaan rusten, integen-
deel! We willen hier immers nog verder in gaan en op termijn 
een heuse zorgcampus ter beschikking van onze bevolking stel-
len, waarin we al de verschillende diensten kunnen integreren 
en ook ons personeel optimaal kunnen inzetten ten dienste van 
de bevolking. Vanzelfsprekend trachten we dit samen met privé-
partners te realiseren. Met samenwerking kunnen we ook hier 
onze grenzen verleggen.

Samenwerken en fusies
Om een kwalitatieve, betaalbare dienstverlening aan onze inwo-
ners aan te bieden werden op vlak van veiligheid enkele initia-
tieven genomen.
De opgelegde brandweerhervorming werd onder onze impuls 
bijgestuurd door de gouverneur zodat ook voor onze gemeente 
de financiële kater enigszins beperkt werd en we van dezelfde 
dienstverlening kunnen genieten als de andere Limburgse ge-
meenten. De Politiezone West-Limburg zal fusioneren met de 
zone Hazodi om zo ook in de toekomst de noodzakelijke dienst- 
en hulpverlening te kunnen aanbieden aan een betaalbare prijs 
voor onze inwoners. Hierbij zal de wijkwerking uitgebreid kun-
nen worden en zullen we steeds op minstens één patrouille in 
onze oude zone kunnen beroep doen. Bijkomende ploegen kun-
nen in een mum van tijd assistentie verlenen. Op deze manier 
kunnen we ook de noodzakelijke veiligheid van onze politie-
mensen beter garanderen. Daarom werd het wijkkantoor in Ha-
len dan ook verbouwd volgens de geldende normen.
Ook onze OCMW- en stadsdiensten zullen geleidelijk in elkaar 
vloeien zodat we de synergiën kunnen benutten en de diensten 
efficiënter kunnen organiseren. Op deze manier kunnen we nu 
reeds anticiperen op de veranderende wetgeving inzake gemeen-
ten en OCMW ‘s die in 2019 van kracht zal gaan.  

FairTrade Gemeente
Onze stad werd onlangs uitgeroepen tot FairTrade Gemeente. 
Onder Impuls van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking en in samenwerking met onze stadsdiensten en 
de scholen werd dit in de kijker gezet met een wereldrecord-
poging. Zo kunnen wij met enige trots, een volgend wereldre-
cord op onze naam schrijven, nl. deze van de grootste chocolade 
mozaïek. Maar nog meer van belang is het feit dat we eerlijke 
handel hiermee duidelijk in de kijker wisten te plaatsen.

Twinsporten
Onze gehandicaptenraad organiseerde dit jaar de zevende edi-
tie van Twinsporten in samenwerking met verschillende advies-
raden, Halense verenigingen en de Stad Halen. Het werd een 
onvergetelijke sport- en animatie dag voor personen met en/of 
zonder handicap.
 
Iedereen waande zich in een echt pretpark  met vier heuse ei-
landen: Paradijseiland, Beestenboel, Avontureneiland en Haly-
wood. 
Als afsluiter kon iedereen meefeesten met De Brembergse Kreu-
ners en Nicole en Hugo. 
Een knap staaltje van samenwerking tussen vele personen, zowel 
individueel als uit verschillende Halense verenigingen. 

Dit is een korte greep uit de 
realisaties van het afgelopen 
jaar, waarbij één duidelijke 
rode draad loopt: overleg, 
inzet en samenwerking. Dat 
zijn ook voor onze CD&V-
ploeg de belangrijkste ingre-
diënten om van 2016 een 
fantastisch jaar te maken!

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

Uw lokale contactpersoon:
Patricia Claes
patricia-claes@hotmail.com
www.halen.cdenv.be

  
 

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden Ve
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CD&V bezoekt de Westhoek
Na de herdenking van 100 jaar Slag der Zilveren Helmen willen we graag ook de link leggen met de strijd die in 
de Westhoek werd geleverd en waar ook Halense soldaten meevochten en/of het leven lieten. 
Daarom organiseren we een daguitstap naar de Westhoek op zaterdag 19 maart 2016 om de belangrijkste 
bezienswaardigheden ter plaatse te bezoeken. Stip deze datum alvast in uw agenda aan. 

Nieuwjaarsaperitief  
CD&V Halen nodigt u vriendelijk uit op haar : 

Op zondag 3 Januari 2016 vanaf 11.00 u in het Gemeenschapscentrum “de Rietbron”  
Voor een hartverwarmend onthaal door onze mandatarissen, gemeenteraadsleden en bestuursploeg.  

Vergezeld van een hapje en een drankje. 
  
	


